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LỜI NÓI ĐẦU
Giao thông vận tải (GTVT) là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội, cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước theo hướng
hiện đại với tốc độ nhanh, bền vững, thân thiện với môi trường nhằm tạo tiền đề cho
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
Trong giai đoạn 2005-2010 vừa qua, ngành GTVT đã vượt qua muôn vàn khó
khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời cũng đã
đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trong thành tích chung của ngành GTVT có vai trò đóng góp xứng đáng của công
tác khoa học công nghệ (KHCN) trong việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến
bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng
vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch
vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập
quốc tế; góp phần quyết định vào tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành, nghiên cứu
xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy
phạm, pháp luật quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường
có định hướng XHCN.
Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp,
yêu cầu mỹ thuật cao hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm như
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp lớn, cầu treo, cầu dây văng, hầm, sân bay,
cảng biển, sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin... đã khẳng định quyết tâm
và năng lực làm chủ KHCN hiện đại, thể hiện bước tiến bộ vượt bậc cả về “chất”
và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành GTVT
đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình độ thế giới.
Hội nghị tổng kết công tác KHCN giai đoạn 2005-2010 nhằm đánh giá toàn diện
những hoạt động KHCN trong 5 năm qua, đúc kết các bài học kinh nghiệm và định
hướng cho sự phát triển mạnh mẽ KHCN của ngành GTVT trong giai đoạn tới.
Bộ Tuyển tập các báo cáo khoa học của Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn
2005-2010 xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bao gồm: Báo cáo chung; Báo cáo
chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Báo cáo chuyên ngành Cơ khí - Điện Điện tử - Công nghệ thông tin; Báo cáo chuyên ngành Kinh tế - Vận tải - Môi trường Y tế - An toàn giao thông.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý, nhận xét về Tuyển tập các báo
cáo khoa học. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học và công nghệ
Bộ GTVT, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hoặc xin gửi theo E-mail: ngmthang@mt.gov.vn.
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH GTVT
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2015
Kính thưa:

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Các đồng chí đại diện các Bộ, Ngành, địa phương
Quý vị Đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Hội nghị

Trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua, ngành GTVT đã và đang nỗ lực triển khai
thực hiện nhiệm vụ và vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) theo định hướng đã
được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của
Đảng: “Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tạo
bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực
của nền kinh tế. Tăng nhanh năng lực khoa học và công nghệ nội sinh đi đôi với
tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ thế giới.
Nâng cao chất lượng và tính thương mại của các sản phẩm khoa học và công
nghệ”.
Xuất phát từ định hướng chiến lược trên đây, Bộ GTVT đã chỉ đạo phương châm,
mục tiêu của công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 của ngành là: “Đẩy mạnh nghiên
cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các
công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao
động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức
cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; góp phần quyết định vào
tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành. Tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ
khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy phạm, pháp luật
quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường có định
hướng XHCN”.
Cùng với việc xác định phương châm, mục tiêu, Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo triển
khai thực hiện nhiều giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình... cụ thể để
phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả công tác KHCN vào thực tế sản xuất trong tất cả các
lĩnh vực của ngành. Bản báo cáo này sẽ tổng kết những kết quả chủ yếu hoạt động
KHCN giai đoạn 2005 - 2010, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm cũng như nêu lên những
định hướng của công tác khoa học công nghệ giai đoạn 2010 - 2015 của ngành GTVT.
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1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN
2005 - 2010
Để thực hiện mục tiêu phát triển ngành GTVT theo hướng hiện đại, chất lượng đạt
tiêu chuẩn quốc tế, bền vững, an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và liên thông với các quốc gia trong khu
vực, trong nhiều năm qua công tác KHCN đã và đang được chú trọng phát triển theo
hướng cập nhật, chuyển giao công nghệ tiến tiến hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt
Nam và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua công tác KHCN ngành GTVT tiếp tục được đẩy
mạnh trên cơ sở các thành tựu đã đạt được trong các giai đoạn trước và đạt được nhiều
bước tiến quan trọng tập trung vào các điểm chủ yếu sau đây:
1.1. Tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng, cập nhật chiến lược, đổi mới
phương thức hoạt động KHCN ngành GTVT đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020
Quán triệt phương châm phát triển KHCN theo Nghị quyết Đại hội Đảng X: “Đẩy
mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ với nước ngoài, thu hút nguồn lực bên
ngoài phát triển khoa học và công nghệ. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài
đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam”. Trong giai đoạn này cũng tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 Khóa VIII và Chương trình hành động thực
hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX của Chính phủ về phát triển nhanh
doanh nghiệp khoa học - công nghệ (DNKHCN) và thị trường công nghệ (TTCN),
theo định hướng gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất và từng bước chuyển
đổi hoạt động của tổ chức nghiên cứu khoa học công lập theo cơ chế doanh nghiệp.
Triển khai đổi mới hoạt động KHCN theo các Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày
5/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập
(Nghị định 115) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp
KH&CN (Nghị định 80).
Thực hiện chủ trương trên, định hướng chiến lược phát triển KHCN giao thông
vận tải giai đoạn 2005 - 2010 đã được xác định theo phương châm cơ bản sau đây:
a. Lấy quản lý kinh tế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả là khâu đột phá,
cần có trước tiên. Phải đảm bảo được kỷ luật trong trật tự sản xuất thì việc áp dụng
công nghệ mới triển khai được. Mặt khác, quản lý kỹ thuật là một khâu cơ bản để đảm
bảo an toàn giao thông, một vấn đề đang rất bức xúc trong xã hội hiện nay. Cũng cần
lưu ý việc quản lý kinh tế kỹ thuật phải được thực hiện đồng bộ trong tất cả các khâu
hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, khai thác của ngành GTVT.
b. Công tác lựa chọn các chương trình cần được tiếp tục tập trung cho khâu ứng
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dụng công nghệ mới và tiến hành một cách đồng bộ thông qua việc thực hiện các dự
án để tạo ra công trình và sản phẩm mới.
c. Các chương trình được lựa chọn ưu tiên cần phải được triển khai đồng bộ từ
khâu đào tạo, quản lý, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu đến thực hiện dự án vào sản
xuất, khai thác.
Cập nhật, bổ sung “Định hướng chiến lược phát triển KHCN giao thông vận tải
đến năm 2020” là cơ sở cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, lựa chọn lộ trình phù
hợp trong việc xây dựng kế hoạch phát triển KHCN giai đoạn 5 năm và kế hoạch cụ
thể hàng năm của ngành GTVT giai đoạn vừa qua. Thực tế đã cho thấy công tác định
hướng, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KHCN là khâu quan trọng và quyết
định cho việc xây dựng cơ chế quản lý hoạt động, xác định nhiệm vụ KHCN, xây
dựng kế hoạch biên soạn và chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn...một cách có hiệu quả.
Định hướng chiến lược về đổi mới công nghệ đúng đắn đã chứng tỏ là chìa khóa thành
công của việc chuyển giao, tiếp nhận, ứng dụng nhiều công nghệ mới, tiên tiến vào
thực tế sản xuất của ngành GTVT trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua.
1.2. Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng công
nghệ tiến tiến vào các lĩnh vực của ngành GTVT
Với phương châm thông qua các Dự án có nguồn vốn vay từ nước ngoài đầu tư
phát triển GTVT ở Việt Nam để chủ động tiếp nhận chuyển giao, nắm bắt, dần từng
bước tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ mới, tiên tiến các đề tài nghiên cứu, dự án
KHCN, các chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ thực hiện trong giai đoạn
2005 - 2010 đều xuất phát từ thực tế sản xuất kinh doanh của ngành GTVT, mang lại
hiệu quả thiết thực giúp cho việc nâng cao trình độ KHCN của ngành. Điểm nổi bật
trong giai đoạn này là thực hiện chuyển đổi từ quá trình hợp tác với các chuyên gia, tư
vấn nước ngoài để triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại sang giai đoạn các kỹ sư,
chuyên gia, công nhân Việt Nam hoàn toàn làm chủ việc ứng dụng triển khai một số
công nghệ tiên tiến từ khảo sát, thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây lắp, duy tu bảo dưỡng...
trong ngành GTVT.
Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp
hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm đã khẳng định bước tiến bộ
vượt bậc cả về “chất” và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật và
công nhân ngành Giao thông vận tải đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình
độ thế giới.
1.2.1. Trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông:
a. Về công tác tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình xây dựng giao thông.
Đã tập trung nghiên cứu từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu
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chuẩn xây dựng công trình giao thông. Cho đến nay về cơ bản đã hoàn thành được Bộ
tiêu chuẩn xây dựng cho tất cả các lĩnh vực Đường bộ, Hàng không, Đường sắt, Hàng
hải, Đường thuỷ nội địa. Hệ thống tiêu chuẩn hiện đang được tiến hành cập nhật,
chuyển đổi theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,
Việc xem xét, áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp theo Thông tư số
09/2005/TT-BXD ngày 07/4/2005; Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009
của Bộ Xây dựng (nay là Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây
dựng) cũng đã được triển khai kịp thời tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng Dự án.
Đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại phục vụ công tác điều tra, khảo
sát như dùng phần mềm TOPO trong công tác đo đạc số hóa bình đồ, định vị bằng hệ
tọa độ GPS, GIS; phần mềm TSW-3 xác định các thông số cơ bản của đất nền dùng để
phân tích nền móng công trình giao thông.
Sử dụng rộng rãi nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ phân tích kết cấu như
RM-5, RM-7, RM-2000, RM-2006, MISES-3, SAP-2000, MIDAS-Civil, NOVATND, Soft Deck, Road Plan, MIKE-21...
b. Công nghệ xây dựng công trình giao thông:
Chú trọng nghiên cứu chuyển giao, làm chủ, ứng dụng rộng rãi các công nghệ hiện
đại xây dựng công trình giao thông thông qua việc triển khai các dự án ODA;
Công nghệ xây dựng cầu đã được hoàn thiện thêm một bước:
- Hoàn thiện các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép như công nghệ đúc hẫng
cân bằng cho nhịp dài đến 150m (cầu Hàm Luông - hoàn thành năm 2010), công nghệ
đúc đẩy, công nghệ đẩy đà giáo (MSS) thích hợp cho các chiều dài vượt nhịp từ 4070m. Đến nay hầu hết các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép hiện đại đã được
chuyển giao vào Việt Nam để đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng với nhiều loại địa hình
trong xây dựng.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ xây dựng cầu treo và cầu dây
văng nhịp lớn có kết cấu và công nghệ xây dựng hiện đại như cầu Cần Thơ, Bãi Cháy,
Thuận Phước, Nhật Tân... Đã làm chủ và áp dụng thành công vào thực tế công trình
cầu dây văng nhịp lớn do các đơn vị trong nước tự thiết kế, thi công (cầu Rạch Miễu,
nhịp chính dài 270m - hoàn thành năm 2009).
- Tự thiết kế xây dựng các công trình giao thông ở địa hình và tính chất kỹ thuật
phức tạp sử dụng vật liệu chất lượng cao và công nghệ thi công đặc biệt như cầu Pá
Uôn (hoàn thành năm 2010) có trụ cao 97.5m.
- Thiết kế và xây dựng hoàn thành các công trình cầu vượt, cầu trong các đô thị và
các nút giao thông có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như cầu chéo góc, cầu cong không
gian, cầu có chiều cao kiến trúc thấp, cầu phân nhánh…
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Công nghệ xây dựng hầm giao thông: năm 2005 đã hoàn thành hầm đường bộ
theo công nghệ NATM. Trên cơ sở đó đã tự chủ thiết kế và thi công hoàn thành một số
hầm đường bộ khác như hầm Đèo Ngang, hầm A-Roòng-1, A-Roòng-2. Về xây dựng
hầm thành phố đã áp dụng công nghệ hầm dìm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn và một
số hầm chui trong các thành phố lớn.
Về xây dựng đường bộ: tập trung ứng dụng KHCN nhằm xây dựng các tuyến
đường bộ cấp cao và các tuyến đường bộ cao tốc:
- Trong xây dựng nền đường và xử lý nền đất yếu, đã áp dụng nhiều công nghệ
tiên tiến như dùng biện pháp gia tải khử lún kết hợp với sử dụng vải địa kỹ thuật, bấc
thấm, cọc cát, giếng cát, cọc đất gia cố xi măng, công nghệ cố kết chân không...
- Cải tiến nâng cao chất lượng thi công móng và mặt đường đảm bảo độ bền, độ
bằng phẳng. Đã áp dụng công nghệ lớp phủ siêu mỏng (Novachip) để thi công mặt
đường cao tốc có độ nhám cao, thoát nước tốt, giảm tiếng ồn cho các tuyến đường cao
tốc như Dự án T.P Hồ Chí Minh - Trung Lương, Láng - Hòa Lạc...
- Cải tiến và nâng cao chất lượng các thiết bị an toàn như sơn vạch đường, kết cấu
hộ lan, biển báo hiệu đường bộ.
Ngoài công nghệ xây dựng đường bộ có mặt đường bằng bê tông nhựa cũng đã
chú trọng hoàn thiện công nghệ xây dựng mặt đường bộ bằng bê tông xi măng cho cả
đường giao thông nông thôn và các Quốc lộ. Đã và đang tiếp tục hoàn thiện công nghệ
xây dựng mặt đường bê tông xi măng theo hướng hiện đại, cơ giới hoá đồng bộ, chất
lượng cao.
Về xây dựng đường sắt: Trong giai đoạn 2005 - 2010 đã tập trung nhiều giải pháp
kỹ thuật, công nghệ cải tạo và nâng cấp một số tuyến đường sắt nâng cao tốc độ chạy
tàu lên 80-90km/h. Ứng dụng các công nghệ vật liệu mới như sử dụng ray hàn liền, lắp
đặt các loại phụ kiện liên kết đàn hồi mới, áp dụng thử nghiệm các tấm lát đường
ngang bằng cao su theo công nghệ của Đức, Trung Quốc, Việt Nam; sử dụng các công
nghệ hiện đại để thi công và kiểm tra chất lượng cầu, hầm, đường trên các tuyến
đường sắt như máy chèn đường, máy đo kiểm tra Matisa...
Đã từng bước tiếp cận các công nghệ hiện đại trong xây dựng tuyến đường sắt mới,
đường sắt đô thị. Bước đầu triển khai khởi công xây dựng được một số tuyến đường sắt
đô thị tại Hà Nội và T.P. Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cơ sở để nối mạng đường sắt xuyên Á;
lập kế hoạch nghiên cứu các Dự án xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường
sắt cao tốc với công nghệ hiện đại cho từng khu đoạn và thời điểm phù hợp.
Công nghệ xây dựng cảng, luồng hàng hải, đường thủy nội địa: Triển khai xây
dựng các cảng lớn, nước sâu, cảng trung chuyển đáp ứng nhu cầu cho phép các tàu
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biển cỡ lớn 100.000T đến 200.000T cũng đã được triển khai trên thực tế ở nhiều địa
điểm như Cái Lân, Cái Mép - Thị Vải, cảng Tiên Sa...., các luồng cho tàu biển lớn vào
sâu trong nội địa, cải tạo một số tuyến đường thủy nội địa quan trọng như luồng tàu
lớn vào sông Hậu, dự án kênh Quan Chánh Bố, dự án cải tạo kênh Chợ Gạo…Trong
quá trình thực hiện các dự án đã áp dụng một số công nghệ mới như cọc đất gia cố xi
măng (DMM), bấc thấm sâu trên 30m, cọc ống BTCT dự ứng lực...
Về xây dựng trong ngành Hàng không: Áp dụng nhiều công nghệ mới trong xây
dựng, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không Quốc tế và nội địa như công nghệ cọc
đất gia cố xi măng gia cố nền móng và lớp phủ bề mặt bằng bê tông polyme cho sân
bay Trà Nóc (Cần Thơ), Nhà ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất....
Lĩnh vực an toàn giao thông: Đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như thiết bị chống
chói trên đường bộ, gờ giảm tốc, hộ lan... nhằm tăng an toàn, giảm thiểu tai nạn.
c. Chuyển giao công nghệ xây dựng giao thông ở nông thôn, miền núi, địa bàn có
điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Ngoài các công nghệ truyền thống thời gian qua còn tiếp thu và cho ứng dụng thử
nghiệm một số loại công nghệ cải tạo đất sử dụng trong xây dựng giao thông như
HRB, nhằm khắc phục nạn khan hiếm vật liệu tại các vùng nông thôn, miền núi đem
lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Sơn La, Hà Tây
(cũ), Dự án đường tuần tra biên giới của Ban QLDA 47 - Bộ Quốc phòng.
d. Công nghệ, quản lý, bảo trì, khai thác công trình giao thông:
Áp dụng nhiều công nghệ mới trong kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng các
công trình giao thông đang khai thác. Sử dụng công nghệ bê tông polyme, dán bản thép,
dán sợi các bon, dự ứng lực ngoài để sửa chữa, tăng cường các công trình giao thông...
Các công nghệ về ổn định, chống sụt trượt và kiên cố hoá ta-luy nền đường bộ và
đường sắt được quan tâm nghiên cứu và triển khai áp dụng như hệ neo đất OVM, rọ đá
Macaffery, tường chắn, lưới chống đá rơi, cỏ bảo vệ mái dốc ta-luy...
Các công nghệ duy tu sửa chữa đường bộ được nghiên cứu, áp dụng theo định
hướng tăng độ bền, đơn giản thi công, thân thiện với môi trường, giảm giá thành như:
Công nghệ cào bóc tái chế mặt đường bê tông nhựa của hãng HallBrathers (Mỹ), Sakai
(Nhật Bản), công nghệ Cacboncor Asphalt (Nam Phi), công nghệ bê tông nhựa gốc
cao su đa cấp (Australlia).
Ứng dụng hệ thống quan trắc liên tục (SHMS) cho các cầu treo, cầu dây văng nhịp
lớn và hầm Hải Vân để kiểm soát tình trạng làm việc và giao thông qua lại 24/24h.
Đã áp dụng thử nghiệm các phần mềm hiện đại như chương trình ROSY, VBMS
và HDM4 trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ Việt Nam.
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Lập dự án xây dựng Trung tâm điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ, ứng
dụng công nghệ tiên tiến.
Chuẩn bị cho việc triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS, hệ
thống thu phí điện tử ETC vào các tuyến đường bộ cao tốc và tương lai cho mạng lưới
đường bộ nói chung.
e. Vật liệu và thí nghiệm công trình:
Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất được một số vật liệu có tính năng cao sử dụng
trong xây dựng và bảo vệ công trình giao thông; triển khai các công nghệ, thiết bị hiện
đại trong đánh giá chất lượng công trình giao thông.
Thường xuyên tăng cường năng lực và tiêu chuẩn hoá hệ thống phòng thí nghiệm
chuyên ngành (hiện Bộ quản lý 97 phòng thí nghiệm chuyên ngành) nhằm đảm bảo
việc giám sát và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng giao thông.
1.2.2. Lĩnh vực công nghiệp giao thông vận tải:
a. Công nghiệp tàu thuỷ:
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong đóng mới
và sửa chữa tàu biển đặc chủng, cỡ lớn. Đã đóng mới được tàu 53.000 T, nghiên cứu
thiết kế và đóng tàu chở dầu 100.000 T, kho chứa dầu nổi FSO - 5 sức chứa 150.000
T, tàu chở nhựa đường cỡ trọng tải 3.000 - 5.000 T, tàu chở ôtô sức chứa 6.900 chiếc.
Phần lớn các tàu đóng từ sau 2005 là loại tàu chỉ có một số ít quốc gia đóng được và
được đóng (do tính chất phức tạp đòi hỏi sự nghiêm ngặt về kỹ thuật - công nghệ từ
chủ tàu, đăng kiểm quốc tế và sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng tàu biển trên thế
giới). Hoàn thành việc đóng một số tàu theo hợp đồng xuất khẩu tàu biển sang các
nước Anh, Hà Lan, Na Uy, Nhật Bản…
- Nghiên cứu chế tạo một số bộ phận, chi tiết, tiến tới chế tạo cụm tổng thành máy
thuỷ; tăng tỷ lệ nội địa hoá của các sản phẩm đóng mới đạt tới 60% tổng giá trị con
tàu. Đã chế tạo thành công một số sản phẩm chủ lực được đánh giá cao trên thị trường
quốc tế.
Các chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực tàu thuỷ đã được triển khai theo
hướng đồng bộ, hoàn chỉnh từ khâu thiết kế, công nghệ chế tạo, thử nghiệm mô hình ở
bể thử, đăng kiểm chất lượng, chế tạo các thiết bị bốc xếp hiện đại phục vụ cho dầu
khí, quốc phòng, các ngành sản xuất và xuất khẩu.
b. Công nghiệp đầu máy, toa xe, tín hiệu đường sắt, ôtô.
- Nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới sử dụng trong nước, tiến tới xuất khẩu
sang các nước khu vực như: giá chuyển hướng, các loại xe khách, hàng chất lượng
cao…
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- Làm chủ đầu tư dây chuyền công nghệ sửa chữa đầu máy Diesel, tiến hành lắp
ráp trong nước đầu máy Diesel 1900 mã lực, đóng mới toa xe điều hòa không khí thế
hệ 2.
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vỏ xe toàn phần chịu lực, gồm các mảng tự định vị
cho đầu máy D19E, cải tiến các bộ phận hãm đĩa, cách âm, cách nhiệt của các toa xe.
- Nghiên cứu chế tạo toa xe và toa xe chuyên dụng (toa xe chở container, toa xe
đông lạnh phục vụ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp).
- Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt cho một số đoạn tuyến hiện tại, chuẩn
bị hệ thống tín hiệu cho hệ thống đường sắt cấp cao. Nghiên cứu công nghệ kỹ thuật số
kết hợp với rơ-le và thiết bị mới cho các dự án thông tin tín hiệu đường sắt thống nhất
và các khu đầu mối phía Bắc; hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động hệ thống cảnh
báo đường ngang tự động nâng cao đảm bảo an toàn chạy tàu
- Trong giai đoạn 2005 - 2010, công nghiệp ôtô cũng đã hoàn thiện dây chuyền
công nghệ sản xuất ôtô khách chất lượng cao. Nghiên cứu công nghệ chế tạo một số bộ
phận, chi tiết như hộp số, cầu chủ động, kính an toàn… Nâng cao tỷ lệ nội địa hoá sản
xuất xe ô tô, bước đầu ứng dụng ôtô sử dụng nhiên liệu khí ga tự nhiên…
c. Công nghiệp hàng không:
- Nghiên cứu chế tạo trang thiết bị, phụ tùng thay thế nhập ngoại, trang thiết bị mặt
đất. Bước đầu nghiên cứu chế tạo thử các loại sơn máy bay, đèn tín hiệu phục vụ cất
hạ cánh... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hàng không, thiết bị an
ninh hàng không.
- Nghiên cứu làm chủ công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật các loại thiết bị, phương tiện
hiện đại, giảm tối đa thuê nước ngoài, giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
- Từng bước làm chủ công nghệ vận hành có hiệu quả, an toàn các phương tiện
thiết bị hiện đại trang bị trong ngành hàng không.
- Nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện hệ thống mô phỏng phục vụ công tác đào tạo
nhân viên hàng không, nhân viên kiểm soát không lưu.
d. Máy xây dựng và các sản phẩm công nghiêp giao thông vận tải khác:
- Nghiên cứu chế tạo hệ thống xe đúc cho công nghệ thi công đúc hẫng cầu bê tông
cốt thép nhịp lớn, chế tạo hệ thống ván khuôn trượt, ván khuôn leo phục vụ thi công
các bộ phận công trình có độ cao lớn như các tháp cầu dây văng...
- Chế tạo thành công thiết bị căng kéo dự ứng lực chất lượng cao phù hợp với điều
kiện thi công tại hiện trường.
- Chế tạo các loại sơn kết cấu thép có tuổi thọ 5 - 10 năm cho công nghiệp GTVT,
đã áp dụng và kiểm chứng thực tế đảm bảo chất lượng.
14

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm soát hành trình của
tàu hoả, xe khách đường dài, xe tải. Cải tiến các thiết bị cân điện tử phục vụ kiểm soát
xe tải nặng.
1.2.3. Lĩnh vực vận tải:
a. Vận tải biển:
- Nghiên cứu đầu tư, tổ chức đội tàu biển hiện đại, hợp lý, đặc biệt đội tàu chở dầu
thô và các sản phẩm dầu trọng tải lớn; nâng cao thị phần vận tải theo công ước quốc tế.
- Nghiên cứu hoàn chỉnh quy hoạch các cụm cảng; xác định rõ vị trí các cảng nước
sâu, cảng trọng điểm quốc tế và lộ trình xây dựng đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện đại
hoá, tự động hoá công tác bốc xếp, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành
cảng có hiệu quả.
- Phát triển vận tải đa phương thức để hội nhập khu vực và thế giới.
- Xây dựng hải đồ điện tử (ENC) phục vụ khảo sát luồng và quản lý báo hiệu hàng
hải. Nghiên cứu hiện đại hoá hệ thống thông tin duyên hải và BĐAT Hàng hải.
b. Vận tải hàng không:
- Hàng không Việt Nam đang khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 6 cảng
Quốc tế và 16 cảng nội địa cùng 40 đường bay Quốc tế và 30 đường bay nội địa, đạt
mức tăng trưởng hành khách, hàng hóa trung bình hơn 10%/năm. Hàng không Việt
Nam đã gia nhập Sky Team, đứng thứ 6 trong ASEAN, thứ 42- 43 trên thế giới về vận
tải hàng không.
- Đã từng bước hiện đại hoá công nghệ trong lĩnh vực vận tải hàng không ở các
khâu hoạt động thương mại, kỹ thuật khai thác và quản lý như công nghệ tự động hoá,
số hoá, công nghệ dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu thông qua vệ tinh.
c. Vận tải thuỷ nội địa:
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng lực vận tải đường sông nâng
dần thị phần vận tải đường sông; tổ chức vận tải quá cảnh: phát triển vận tải hàng siêu
trọng, vận tải container, vận tải pha sông biển, kết nối hợp lý các loại hình vận tải
khác. Nghiên cứu quản lý bảo đảm an toàn trên các tuyến sông, hồ. Nghiên cứu, triển
khai các giải pháp nâng cao an toàn của các bến khách ngang sông.
d. Vận tải đường sắt:
Từng bước tự động hoá công tác chỉ huy, điều hành chạy tàu; nghiên cứu thực hiện
đa dạng hóa mô hình vận tải: vận tải đa phương thức, vận tải quá cảnh, vận tải liên vận
quốc tế, thuê khoán hành trình… tổ chức kết nối các loại vận tải theo mô hình kho đến
kho, cửa đến cửa.
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- Ứng dụng tiến bộ khoa học vào phân tích hoạt động kinh tế vận tải ngành đường
sắt, tăng cường hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt, tăng thị phần vận tải và năng
lực thông qua trên toàn mạng Đường sắt Việt Nam.
- Đã và đang từng bước áp dụng hệ thống bán vé điện tử tạo điều kiện thuận lợi
cho hành khách đi tàu. Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn
đấu giảm giá cước bằng hoặc thấp hơn các nước trong khu vực.
- Nghiên cứu phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn ở đô thị, đường sắt trên
cao, tàu điện ngầm.
e. Vận tải đường bộ
- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách và hàng hóa, phát triển đội xe, doanh
nghiệp vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và liên vận quốc tế.
- Xây dựng thí điểm hệ thống trạm cân, nhằm kiểm soát tình trạng quá tải của các
phương tiện vận tải đường bộ Dầu Giây, Quảng Ninh.
- Phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế và trong nước nghiên cứu cải tiến công tác
quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả, an toàn hệ mạng lưới đường bộ và các bến phà...
- Thử nghiệm công nghệ thu phí điện tử mã vạch, nghiên cứu công nghệ thu phí
không dừng phục vụ hiện đại hóa thu phí đường bộ.
1.2.4. Lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ ngành giao thông vận tải:
Đã nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyên dụng, công cụ tính toán mạnh trong
hầu hết các thiết kế công trình giao thông hiện đại, trong chế tạo các sản phẩm cơ khí
giao thông, như: các thiết bị mô phỏng trong đào tạo hàng không, cabin tập lái xe, tự
động chấm điểm lái xe; phần mềm quản lý đã được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh
vực của ngành, nghiên cứu, từng bước tiếp cận áp dụng giao thông thông minh trong
GTVT. Công nghệ thông tin đã được áp dụng rộng rãi trong quản lý của ngành GTVT.
Trang thông tin của Bộ, trang thông tin về KHCN cũng như các trang thông tin của các
Cục quản lý chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp phần quan trọng trong tác
nghiệp, điều hành của Bộ.
1.2.5. Lĩnh vực công nghệ môi trường, y tế trong giao thông vận tải
Áp dụng các công nghệ, giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong mọi lĩnh vực của
ngành GTVT, tạo điều kiện cho người tàn tật tham gia giao thông như đề tài nghiên
cứu chế tạo toa xe cho người khuyết tật, xây dựng tuyến xe buýt mẫu cho người
khuyết tật tại TP. Hồ chí Minh. Đã tiến hành nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra khí
thải mô tô, xe gắn máy, thử nghiệm dùng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng
(LPG) cho xe buýt tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh công tác y tế dự phòng và bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ
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được nghiên cứu ứng dụng ngày càng phát triển tại các Bệnh viện Giao thông vận tải:
02 đề tài cấp Bộ và 26 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và báo cáo tại các Hội nghị
khoa học trong nước và Quốc tế. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị và
chẩn đoán bệnh giúp tăng cường hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho cán
bộ công nhân viên ngành GTVT và nhân dân.
1.3. Công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành giao thông vận tải.
- Đã tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất
lượng sản phẩm hàng hóa, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Xây dựng, các Luật trong ngành
giao thông như Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Bộ Luật Hàng hải, Luật
Hàng không dân dụng, Luật Giao thông Đường thủy nội địa. Trong thời gian qua đã
tập trung rà soát chuyển đổi các Tiêu chuẩn ngành của Bộ GTVT (22 TCN) theo quy
định của Luật TC & QCKT. Tổng hợp hệ thống TCN và TCVN về lĩnh vực GTVT đã
xây dựng ban hành trong hơn 20 năm qua gồm:
- Lĩnh vực công trình giao thông: có tổng 97 tiêu chuẩn (gồm 6 TCVN và 91 TCN)
- Lĩnh vực phương tiện - vận tải và các lĩnh vực khác: 219 tiêu chuẩn (gồm 155
TCVN và 64 TCN).
Đến nay đã tiến hành chuyển đổi được
- Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đổi và trình ban hành: 37 QCVN;
- Đã tổ chức thẩm định cấp Bộ và chuyển hồ sơ sang Bộ KH&CN để thẩm định
trước khi ban hành/công bố: 11 QCVN;
- Đang xem xét thẩm định cấp Bộ: 94 QCVN/TCVN;
- Đã chuyển đổi thành TCCS: 18 TCCS.
Số tiêu chuẩn còn lại đang được tập trung soát xét, bổ sung, chuyển đổi trong
năm 2011.
- Thành lập hệ thống TBT (Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại tất cả các Cục quản lý chuyên ngành. Đây là
đầu mối thông tin quan trọng giúp ngành GTVT trong quá trình hội nhập với các nước
trong khu vực và thế giới.
1.4. Quản lý chất lượng và sản phẩm hàng hóa giao thông vận tải.
- Phổ biến và khuyến khích áp dụng quản lý chất lượng theo hệ thống ISO. Các cơ
quan hành chính bắt buộc phải thực hiện ISO. Hiện hầu hết các Cục quản lý chuyên
ngành của Bộ GTVT đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 cho các
cơ quan hành chính và sẽ triển khai tại Văn phòng Bộ trong thời gian sắp tới theo quy
định của Chính phủ.
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- Hướng dẫn các Doanh nghiệp chú trọng đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, nhãn
hiệu hàng hóa sản phẩm phù hợp với điều kiện VN gia nhập WTO.
- Hiện đại hóa và quản lý chặt chẽ hoạt động của các phòng thí nghiệm công trình
giao thông, các trạm đăng kiểm phương tiện giao thông.
1.5. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ và phát triển tiềm năng khoa học
công nghệ trong ngành giao thông vận tải
- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học
và công nghệ, gắn hoạt động nghiên cứu KHCN với thực tiễn sản xuất của các đơn vị
nghiên cứu (theo tinh thần Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính
phủ), Bộ GTVT đã phê duyệt các Đề án:
+ Chuyển đổi Viện khoa học và Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức khoa
học và công nghệ tự trang trải kinh phí (Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT ngày
29/12/2006 của Bộ GTVT).
+ Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Phát
triển giao thông vận tải (Quyết định số 3013/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2006 của Bộ
GTVT).
- Tăng cường công tác quản lý khoa học theo hướng công khai, minh bạch, thực
hiện cải cách hành chính, Bộ đã xây dựng và ban hành Quy định về Quản lý đề tài, dự
án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ giao thông vận tải (Quyết định số 52/2007/QĐBGTVT ngày 31/10/2007). Quy chế này gồm các quy định và hệ thống các mẫu biểu,
cụ thể hóa Luật KHCN (năm 2000) và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ về
KHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KHCN, để triển khai hoạt động
KHCN trong ngành GTVT. Công tác quản lý KHCN, gồm: xây dựng kế hoạch, thực
hiện đề tài, công tác kiểm tra, đánh giá nghiệm thu; chức năng nhiệm vụ của các tổ
chức quản lý, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động KHCN được quy định rõ ràng.
Tuyển chọn, giao thực hiện đề tài được thực hiện công khai thông qua tuyển chọn (một
hình thức của đấu thầu thực hiện đề tài).
- Thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu nhằm phát triển tiềm lực
khoa học và công nghệ cho các Viện nghiên cứu, các trường đại học, trường cao đẳng
trực thuộc Bộ, chủ yếu để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm
trực thuộc các cơ sở nghiên cứu.
1.6. Hợp tác khoa học công nghệ với nước ngoài
- Đã thực hiện các chương trình chuyển giao công nghệ từ các Dự án đầu tư có ứng
dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của nước ngoài; tổ chức tổng kết công nghệ trên cơ sở
tiếp thu công nghệ mới, hiện đại từ các dự án đầu tư từ các nguồn vốn ODA, WB; Tổ
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chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các nước có trình độ KH&CN tiên tiến nhằm
định hướng nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào điều kiện thực tiễn ở Việt
Nam như chuyển giao công nghệ xây dựng cầu, hầm, cảng, sân bay, đường sắt cấp
cao, Metro…
- Phối hợp với các đối tác nước ngoài, thường xuyên tổ chức nhiều Hội thảo khoa
học Quốc tế nhằm giới thiệu và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào ứng
dụng tại Việt Nam
1.7. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn
2005-2010
Nhìn chung trong giai đoạn 2005 - 2010 hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục
phát huy có hiệu quả vai trò quản lý kỹ thuật và chất lượng trong các lĩnh vực của
ngành GTVT: ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy kỹ thuật, hệ
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật, thử nghiệm vật
liệu, công nghệ mới, kiểm định, đăng kiểm với các sản phẩm, công trình, trang thiết bị,
phương tiện vận tải. Những thành tựu đạt được có tính chất cơ bản tập trung ở các mặt
sau đây:
1.7.1. Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật, chuyển đổi, áp dụng hệ thống Tiêu chuẩn,
Quy chuẩn kỹ thuật: Do xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn, quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên, liên tục. Vì vậy
bên cạnh việc tổ chức rà soát, bổ sung, chuyển đổi hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn
còn chú trọng nghiên cứu, biên soạn, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để đáp ứng việc
triển khai áp dụng các vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với trình độ phát triển
khoa học công nghệ của các nước tiên tiến và hòa nhập các công ước quốc tế như
IMO, ICAO, GMS, đăng kiểm quốc tế…
Bên cạnh việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được nội địa hóa còn
xem xét áp dụng trực tiếp nhiều tiêu chuẩn nước ngoài.
Việc xem xét và phê duyệt danh mục tiêu chuẩn (khung tiêu chuẩn) áp dụng cho
các dự án, sản phẩm, công trình tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ,
thống nhất hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát
chất lượng các công trình, sản phẩm ngành GTVT.
1.7.2. Công tác đề xuất, tuyển chọn, triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học
công nghệ được đổi mới hoàn thiện thêm một bước:
Đã hình thành được cơ chế quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ làm cơ sở
cho việc, đề xuất, tuyển chọn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KHCN.
Các đề tài nghiên cứu, dự án chương trình KHCN đã phát triển theo hướng ngày
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càng gắn kết với thực tế sản xuất, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ
thực tế sản xuất như: nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước
ngành GTVT, các đề tài giải quyết các vấn đề kỹ thuật phục vụ sản xuất như nghiên
cứu chế tạo ván khuôn leo phục vụ thi công trụ tháp cầu dây văng, đề tài xử lý vết nứt
tại vị trí cắt khấc đầu dầm Super-T, chế tạo thiết bị neo phục vụ ổn định, kiên cố hóa
công trình giao thông, nghiên cứu công nghệ xử lý nền đất phục vụ xây dựng các công
trình giao thông, nghiên cứu các dạng kết cấu và công nghệ xây dựng công trình giao
thông phù hợp với đặc điểm địa chất tuỷ văn, khí hậu từng vùng miền trong nước, các
nghiên cứu chế tạo động cơ ôtô và tàu thuỷ và nội địa hoá các sản phẩm cơ khí GTVT,
ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông vận tải, hoạch định chiến lược phát
triển vận tải, quản lý và phát triển doanh nghiệp, bảo vệ môi trường…
Bảng số liệu thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2006 -2010
Số lượng
Năm

Dự án Tăng cường
năng lực nghiên cứu

Đề tài Cấp Bộ

Biên soạn, chuyển đổi
tiêu chuẩn

2006

3

63

51

2007

5

65

38

2008

4

37

22

2009

5

33

21

2010

4

46

48

2011

3

49

50

Tổng số

24

293

230

Ghi chú

Đang triển
khai

1.7.3. Đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, gắn kết nghiên cứu với thực tế
sản suất và đào tạo tăng cường nguồn nhân lực KHCN
Đã thực hiện một bước đổi mới cơ chế hoạt động KHCN theo cơ chế doanh nghiệp
KHCN, tạo lập thị trường công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005
quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập (“Nghị định
115”) và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN (“Nghị
định 80”), tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ,
đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm
1.7.4. Phối hợp và đa dạng hóa hình thức hoạt động KHCN
Ngoài hoạt động theo kế hoạch KHCN hàng năm, hợp tác với các tổ chức nghiên
cứu trong nước và nước ngoài trong việc liên kết, hội thảo, đào tạo, chuyển giao công
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nghệ… các nhiệm vụ khoa học công nghệ còn triển khai theo hướng phối hợp liên
ngành tập trung giải quyết những vấn đề kỹ thuật công nghệ bức thiết như: Chương
trình phối hợp giữa Bộ GTVT với Bộ Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu các giải
pháp chống sụt trượt, kiên cố hóa công trình giao thông, tăng cường an toàn giao
thông, giảm thiểu tai nạn; liên kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình
đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ngành giao thông, với Bộ Quốc phòng về thử nghiệm
hóa chất gia cố, cải tạo đất phục vụ xây dựng tuyến đường vành đai biên giới…
Nguồn kinh phí phát triển KHCN cũng đa dạng hơn, bên cạnh kinh phí dùng cho
hoạt động KHCN do Nhà nước cấp nhiều doanh nghiệp đã bỏ thêm một phần kinh phí
để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới công nghệ theo yêu cầu
phát triển của đơn vị mình.
2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC
Giai đoạn 2005 - 2010 được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao
của Lãnh đạo Bộ GTVT, công tác KHCN đã thu được những thành tựu cơ bản trên
nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên nghiêm túc kiểm điểm lại, công tác KHCN trong giai
đoạn vừa qua vẫn bộc lộ những tồn tại, yếu kém tập trung ở một số vấn đề sau đây:
a- Tỷ trọng đóng góp của các hoạt động KHCN trong việc nâng cao chất lượng,
giảm giá thành sản phẩm của ngành GTVT chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát
triển của ngành và chưa tương xứng với tiềm năng của KHCN.
Tỷ lệ các kết quả nghiên cứu đưa vào áp dụng thực tế chưa cao, việc tuyên truyền,
phổ biến, nhân rộng các ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN có hiệu quả kinh tế - kỹ
thuật tốt chưa được phổ biến. Các kết quả nghiên cứu còn thiếu tính toàn diện, nặng về
giải quyết vấn đề kỹ thuật, công nghệ, chưa chú trọng phân tích rõ tính hiệu quả kinh
tế như giảm khối lượng, rút ngắn thời gian thi công, thuận lợi cho việc kiểm soát chất
lượng, giảm giá thành, nên chưa có đủ cơ sở cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất triển
khai áp dụng.
b- Phát triển hoạt động khoa học công nghệ chưa đồng đều và còn thiếu đồng
bộ:
Do nhu cầu phát triển trước một bước hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
và công nghệ thông tin nên giai đoạn qua các đề tài, dự án nghiên cứu tập trung nhiều
vào các lĩnh vực này. Các lĩnh vực cơ khí, vận tải, khoa học quản lý phục vụ ngành
GTVT tuy cũng đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Trong khi
hầu hết các lĩnh vực, các công nghệ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, dự án thử
nghiệm… phục vụ công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, xây lắp công trình mới được
tập trung hoàn thiện, thì các hoạt động KHCN phục vụ công tác quản lý, vận hành,
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khai thác, duy tu, bảo dưỡng… cho sản phẩm công nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng
GTVT vẫn chưa thực sự đáp ứng đòi của sản xuất, còn thiếu, chưa đồng bộ, thậm chí ở
một số lĩnh vực còn lạc hậu
c- Năng lực và trình độ quản lý KHCN chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Trước hết là nguồn nhân lực phục vụ cho công tác khoa học công nghệ: Nhờ
kết quả thực hiện các chính sách phát triển nhân lực của Đảng và Nhà nước trong thời
gian qua, lực lượng cán bộ khoa học công nghệ được đào tạo chính quy, từ các nước
phát triển được bổ sung với số lượng đáng kể. Tuy vậy vẫn thiếu nhân tố rất quan
trọng là các chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm để chủ trì
các đề án nghiên cứu lớn, có tính trọng điểm của ngành GTVT. Cơ chế quản lý đề tài
còn có những điểm bất cập nên chưa huy động được lực lượng cán bộ khoa học công
nghệ có kinh nghiệm ở ngoài ngành tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa
học công nghệ của ngành GTVT. Công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ
tư vấn giám sát còn bất cập về chương trình, chất lượng đào tạo.
- Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu: còn hạn chế về cả số lượng và quy
mô so với định hướng và yêu cầu phát triển của các đơn vị nghiên cứu cũng như nhu
cầu thực tiễn của sản xuất. Các phòng thí nghiệm tuy đã được đầu tư, do hạn chế về
kinh phí nên trang bị vẫn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình
nghiên cứu, nhiều công nghệ mới không thể thí nghiệm và thực hành được trên trang
thiết bị hiện có... Diện tích mặt bằng triển khai lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm tại các
cơ sở nghiên cứu còn chật hẹp, chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định
d- Việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất còn
gặp khó khăn ở khâu thử nghiệm: Lĩnh vực quan trọng trong hoạt động KHCN của
ngành GTVT liên quan tới xây dựng cơ bản: ngành cầu và đường. Việc áp dụng thử
nghiệm sản phẩm nghiên cứu này gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm cầu đường có
những đặc thù riêng mà các sản phẩm hàng hoá khác không có, đó là: sản xuất đơn
chiếc, giá trị rất lớn (hàng nghìn tỷ đồng), sản phẩm được bán trước khi sản xuất, tức
là chủ đầu tư ký hợp đồng với các nhà thầu để tiến hành xây dựng cầu và đường. Như
vậy, các sản phẩm nghiên cứu về cầu đường rất khó có thể được các nhà thầu cho phép
áp dụng thử trong quá trình sản xuất (xây dựng ) vì rủi ro cao.
- Một số sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi phải có chứng chỉ quốc tế
(như sản phẩm sơn máy bay), sau khi đã chế thử sản phẩm, không có điều kiện để thử
nghiệm do không có cơ quan nào cho phép.
e- Những khó khăn về công tác Tiêu chuẩn, Quy chuẩn:
- Thực tế, khối lượng công việc liên quan tới việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống
TCN và TCVN về GTVT cho phù hợp với yêu cầu của Luật TC & QCKT rất lớn và
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phức tạp. Việc chỉnh sửa, rà soát, bổ sung nội dung từng tiêu chuẩn cần phải có các
chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên ngành đảm nhiệm và rất khó có
thể huy động kinh phí, nhân lực phù hợp để trong thời gian một vài năm có thể hoàn
thành khối lượng công việc quản lý kỹ thuật đã được triển khai thực hiện trong suốt
hơn 20 năm qua. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các Bộ, Ngành khác.
- Mức kính phí theo quy định của Nhà nước cho việc chuyển đổi, xây dựng dự thảo
tiêu chuẩn là rất hạn chế. Theo Thông tư số: 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày
17/7/2009 về “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật” mức chi tối đa cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCVN là 12 triệu đ/01 dự
thảo và trường hợp có khảo sát, khảo nghiệm mới được 30 triệu đ/01 dự thảo. Mức chi
này không phân biệt khối lượng, mức độ phức tạp của công việc thực tế của các nội
dung dự thảo (nhiều dự thảo TC, QC lên đến hàng trăm trang, nội dung rất phức tạp,
giải trình ý kiến trái chiều nhiều lần) nên không khuyến khích được các chuyên gia
tham gia xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn theo yêu cầu.
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng, chuyển đổi TC/QC
chưa thực sự quan tâm đúng mức và tập trung cho công việc này.
- Đối với việc xây dựng các TC/QC thuộc lĩnh vực công trình kết cấu hạ tầng
GTVT các TC/QC được tiến hành theo các hướng: xây dựng mới hoặc tiếp thu những
TC/QC nước ngoài để chuyển dịch sang thành TC/QC Việt Nam, trong quá trình thực
hiện cần phải biên dịch khối lượng lớn tài liệu tiếng nước ngoài, có những nội dung
cần phải tiến hành công tác khảo sát, thực nghiệm trên quy mô và địa hình rộng lớn để
đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm Việt Nam nên cần lượng kinh phí thực hiện tương
ứng, nhưng theo các quy định trong Thông tư này rất khó áp dụng. Vì vậy, việc giao
nhiệm vụ và thực hiện xây dựng TC/QC gặp nhiều khó khăn.
3. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là vai
trò, nhiệm vụ của KHCN được xác định rõ trong các Nghị quyết Trung ương 2 và văn
kiện Đại hội Đảng X, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ
GTVT, sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương, nhiều cơ chế, chính sách, chương
trình đổi mới hoạt động KHCN phù hợp với thực tế đã được ban hành, bổ sung, cập
nhật, hoạt động KHCN của ngành GTVT đã có bước tiến lớn và đạt nhiều thành tựu
đáng ghi nhận nêu trên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành GTVT trong
thời gian qua.
- Nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của công tác KHCN trong
thời gian qua là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ đối với việc xây dựng
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chiến lược, quan điểm phát triển KHCN, xác định rõ mục tiêu, lộ trình hợp lý để tiếp
nhận, chuyển giao, chỉ đạo thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tế sản
xuất.
- Hoạt động KHCN được triển khai mạnh mẽ và thành công là đã tập trung bám sát
nhu cầu thực tế phát triển của ngành GTVT, trọng tâm là yêu cầu phát triển nhanh, bền
vững hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, quy mô lớn, chất lượng cao như các
công trình cầu nhịp lớn, hầm giao thông, cảng nước sâu, sân bay, đường bộ cao tốc,
giao thông đô thị, công nghệ thông tin, cơ khí GTVT, an toàn giao thông, bảo vệ môi
trường…
- Thực tế đã chứng tỏ vai trò quan trọng của việc nghiên cứu lựa chọn chương
trình KHCN có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ thông qua triển khai các dự
án ODA và một số dự án vốn trong nước để triển khai toàn diện từ khâu nghiên cứu,
tiếp nhận công nghệ đến thực hiện ứng dụng, quản lý, đào tạo, đúc rút kinh nghiệm
nhằm đảm bảo cho sự thành công của mục tiêu tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao
của ngành GTVT.
- Một nhân tố hết sức quan trọng dẫn đến thành công của hoạt động KHCN ở giai
đoạn vừa qua là trình độ năng lực và quyết tâm đổi mới công nghệ của các đơn vị tư
vấn, chế tạo, xây lắp trong ngành GTVT. Nhiều doanh nghiệp đã lấy mục tiêu đổi
mới công nghệ, trang thiết bị, trình độ tay nghề, nâng cao chất lượng, hạ giá thành
sản phẩm làm mục tiêu tồn tại và phát triển thương hiệu, là yếu tố sống còn để giữ thị
phần hoạt động, phát triển của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của ngành
đã được trang bị, cập nhật kiến thức mới, công cụ, thiết bị, phần mềm tính toán hiện
đại, trình độ quản lý được nâng cao một bước, có đủ trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm,
lòng say mê khoa học kỹ thuật, khát vọng vươn lên làm chủ KHCN hiện đại đã đảm
bảo cho sự thành công của nhiều dự án triển khai ứng dụng công nghệ mới đạt hiệu
quả cao.
Tuy vậy hoạt động KHCN của ngành GTVT thời gian qua vẫn chưa đạt được
một số kết quả như dự kiến, còn một số tồn tại nêu trên cần xem xét những mặt sau
đây:
- Mạng lưới các cơ quan quản lý KHCN ở các đơn vị cơ sở còn mỏng, chưa đáp
ứng yêu cầu, còn mang nặng tính chất quản lý hành chính, chưa chủ động phát hiện, đề
xuất các vướng mắc liên quan đến KHCN cần giải quyết trên thực tế.
- Tiến độ thực hiện một số đề tài, kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn quy chuẩn ở một
số đơn vị còn chậm do trong quá trình lập kế hoạch không lường hết những khó khăn
khi tiến hành nghiên cứu, hoặc do hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến ngành
giao thông vận tải được biên soạn trong quá trình 30 - 40 năm trước, đến nay vật liệu,
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công nghệ đã chuyển đổi hoặc thay thế nên việc rà soát, chuyển đổi gặp rất nhiều khó
khăn.
- Một số cơ quan nghiên cứu cũng như các doanh nghiêp trong ngành chưa thấy
hết những thách thức đặt ra cho mình khi Việt Nam hội nhập kinh thế giới, hoạt động
trong cơ chế thị trường, chưa gắn chặt kết quả nghiên cứu với thực tế cuộc sống, chưa
mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, sắp xếp lại sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm
giá thành sản phẩm để cạnh tranh, vẫn còn tư tưởng bao cấp, trông chờ bảo trợ kinh
phí Nhà nước.
4. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.
4.1. Quan điểm
Quán triệt phương hướng mục tiêu của công tác KHCN đã được xác định trong
Nghị quyết Đại hội Đảng XI: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo,
chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức” với
chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2011-2015: “sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng
dụng công nghệ cao đạt 35% tổng GDP”. Từ đó đề xuất phương hướng mục tiêu,
nhiệm vụ KHCN chủ yếu của ngành GTVT giai đoạn 5 năm tới tập trung phục vụ các
định hướng sau đây:
a- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ với mục tiêu số một
là tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất
lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của ngành GTVT.
b- Ưu tiên chủ động tiếp cận, nghiên cứu triển khai ứng dụng, tiếp nhận chuyển
giao các công nghệ tiên tiến, phát triển sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng
công nghệ cao phục vụ phát triển hệ thống giao thông vận tải hiện đại, chất lượng, hiệu
quả cao, thân thiện môi trường.
c- Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, công trình giao thông đáp
ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững các lĩnh vực của ngành GTVT. Công tác
này phải được thực hiện đồng bộ, có hệ thống từ quy hoạch, lựa chọn công nghệ,
chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, vận hành sau đầu tư.
4.2. Nhiệm vụ và mục tiêu
4.2.1. Đối với xây dựng, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT.
a- Công tác xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm trong xây dựng công trình giao thông vận tải.
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Trong giai đoạn tới cần tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh sửa theo hướng cập nhật
thường xuyên, liên tục, tiếp cận trình độ Quốc tế, lựa chọn các tiêu chuẩn, công nghệ
phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu thuỷ văn, vật liệu và trình độ kỹ thuật thi
công của Việt Nam. Ngoài các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần chú trọng biên soạn thêm hệ
thống chỉ dẫn kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn nhằm cụ thể, chi tiết hoá các vấn đề kỹ thuật
công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng trong thực tế.
Cần đặc biệt chú trọng tính đồng bộ, liên thông của hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn,
chỉ dẫn kỹ thuật. Bên cạnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác khảo sát thiết
kế, triển khai thi công còn cần chú trọng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về khai thác,
kiểm định, đánh giá, bảo trì nhằm đảm bảo kiểm soát an toàn và chất lượng cả ở giai
đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và sau đầu tư đối với hệ thống kết cấu hạ tầng
giao thông vận tải.
b- Công tác tư vấn
- Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của tư vấn trong công tác quy hoạch, lựa
chọn công nghệ, khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng, bảo trì khai thác các công trình
GTVT.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, các phần mềm mạnh để khảo sát, thiết
kế đường ôtô, đường bộ cấp cao, đường ôtô cao tốc, đường băng sân bay, cầu, hầm,
cảng biển, đường sắt trên cao, xe điện ngầm, tiếp cận công nghệ xây dựng đường sắt
cấp cao, đường sắt cao tốc, sử dụng vật liệu và kết cấu mới như cọc thép dạng giếng,
kết cấu liên hợp, hỗn hợp bê tông-thép, bê tông tính năng cao, mặt đường ôtô sử dụng
bê tông xi măng chất lượng cao…
- Tiếp tục hoàn thiện một số nội dung thiết kế phức tạp như: ứng dụng mô hình 3D
trong lập phương án thiết kế công trình; phân tích kết cấu công trình giao thông phức
tạp chịu tải trọng gió, động đất theo mô hình vật lý, thiết kế hệ thống quan trắc, hệ
thống giao thông thông minh...
- Đổi mới chương trình và nội dung đào tạo Tư vấn giám sát đáp ứng yêu cầu quản
lý chất lượng công trình giao thông.
c- Lĩnh vực thi công xây lắp, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT
- Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới là bên cạnh việc không ngừng hoàn
thiện các công nghệ xây dựng công trình giao thông như cầu BTCTDƯL nhịp lớn, cầu
treo, cầu dây văng, hầm đường ôtô và đường sắt, công trình ngầm, cảng nước sâu,
đường bộ cao tốc, sân bay... cần nhanh chóng nắm bắt các công nghệ xây dựng hệ
thống đường sắt trên cao, xe điện ngầm, tiếp cận công nghệ xây dựng đường sắt cấp
cao, các công trình sử dụng vật liệu và công nghệ mới. Thể chế hóa và tập trung tăng
cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, chú trọng việc xây dựng và
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tuân thủ quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật cho từng hạng mục, sản phẩm xây lắp.
- Đổi mới công nghệ kiểm định, kiểm soát, đánh giá chất lượng hệ thống kết cấu
hạ tầng GTVT trong giai đoạn khai thác. Tiếp thu công nghệ và từng bước chế tạo hệ
thống quan trắc cho cầu dây văng, cầu treo dây võng trong thi công và khai thác sử
dụng tại Việt Nam.
- Làm chủ các công nghệ phục vụ nâng cấp sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ
tầng giao thông tiên tiến như sử dụng hệ thống quan trắc liên tục, triển khai ứng dụng
hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử (ETC), áp dụng công nghệ
mới bảo vệ chống ăn mòn kết cấu, công nghệ cào bóc tái chế trong nâng cấp, bảo trì
đường ôtô, các giải pháp chống sụt trượt và kiên cố hóa công trình giao thông, giải
pháp đối phó với các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng…
Nâng cao năng lực công nghệ của các Tổng công ty xây dựng trong ngành GTVT
theo hướng đầu tư trang thiết bị thi công hiện đại, đồng bộ, đào tạo chuẩn hóa tay nghề
và kỷ luật lao động, chấp hành quy định an toàn thi công của cán bộ, kỹ sư, công nhân.
Áp dụng phương thức quản lý chất lượng theo ISO. Cần chú trọng mục tiêu xây dựng
công trình giao thông chất lượng hoàn hảo để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng hiện đại như đảm bảo độ bằng phẳng, đảm bảo chính xác các yếu tố hình
học, độ nhám, độ êm thuận nối tiếp giữa cầu và đường, khe biến dạng…
Tập trung đầu tư công nghệ xây dựng cảng biển hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế
đồng thời phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng sau cảng.
Hiện đại hóa công nghệ thi công bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT.
4.2.2. Đối với công nghiệp GTVT.
a. Công nghiệp tàu thủy
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công
nghệ trong đóng mới, sửa chữa tàu biển cỡ lớn và trong công nghiệp phụ trợ. Phối hợp
công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với đầu tư tập trung đối với dây chuyền
công nghệ đóng tàu hiện đại với mức độ tự động hóa cao đối với tất cả các khâu thiết
kế, xét duyệt thiết kế, gia công chế tạo. Phấn đấu đến năm 2015 lắp ráp và sản xuất
động cơ diesel tàu thủy cỡ lớn; sản xuất container các loại.
- Tạo ra các cơ sở đóng và sửa chữa tàu đủ sức cạnh tranh với các nước ở khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương thông qua liên doanh hoặc hợp tác kinh doanh với nước
ngoài, phấn đấu đóng được tàu đến 200.000 T sửa chữa tàu đến 400.000 T; phấn đấu
đến năm 2015 tổng sản lượng tàu đạt 5 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 10% thị phần
đóng tàu thế giới.
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- Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến thiết yếu của ngành công nghiệp tàu thủy
Việt Nam, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp Viện KHCN tàu thủy thành một Trung tâm
nghiên cứu ứng dụng cơ bản, đào tạo cán bộ chuyên ngành và tạo ra các công nghệ
hiện đại cho ngành; đồng thời tiếp tục hiện đại hoá, mở rộng bể thử mô hình tàu thủy
thành Trung tâm thử mô hình tàu thủy lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
- Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu sản xuất chế tạo được các loại
phụ kiện, thiết bị tàu thủy: điện, trên boong, cứu sinh, nội thất tàu thuỷ, chế tạo phụ
tùng, chi tiết máy..., phấn đấu nội địa hóa 60% đối với các tàu biển đóng mới;
b. Công nghiệp đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu đường sắt
- Hoàn thiện dây chuyền lắp ráp đầu máy diesel trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa
hóa. Xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền đại tu đầu máy diesel đồng bộ.
- Phấn đấu đến 2015 đưa ra thị trường những loại hình toa xe, đoàn tàu mới chất
lượng cao đáp ứng yêu cầu vận tải trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước
trong khu vực.
- Nghiên cứu ứng dụng, vật liệu mới, công nghệ mới để nâng cao chất lượng phục
vụ hành khách, bảo vệ môi trường.
- Tiêu chuẩn hoá cụm chi tiết, phụ tùng và mô đun hoá trong sản xuất đảm bảo tiết
kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành chế tạo, nâng cao chất lượng chế tạo toa xe.
- Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và quản lý
ĐSVN với phương châm thiết thực, hiệu quả và coi đó là một trong những biện pháp
cơ bản để đổi mới quản lý, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực
cạnh tranh toàn ngành. Hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu và mạng viễn thông
Đường sắt vừa phục vụ điều hành vận tải vừa kinh doanh trong thị trường viễn thông.
- Nghiên cứu tiến hành điện khí hoá thử nghiệm tuyến Hà Nội - Hải Phòng để làm
cơ sở phát triển sức kéo điện cho giai đoạn tiếp theo.
- Tiến hành xây dựng trung tâm thử nghiệm đầu máy toa xe trong ngành.
- Tiếp cận nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đường
sắt cấp cao, đường sắt cao tốc trong tương lai.
c. Công nghiệp ô tô và thiết bị công trình
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để hoàn thiện các dây chuyền sản
xuất ô tô khách, xe buýt, ôtô tải đến 20 tấn nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng
cung cấp cho thị trường nội địa và tìm kiếm khả năng xuất khẩu. Phấn đấu đến 2015
sản lượng xe khách, xe buýt đạt 50% thị phần, ôtô tải 10-20 tấn đạt 10% thị phần trong
nước. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có điều kiện đầu tư lắp ráp
sản xuất ôtô trong nước, tập trung sản xuất các loại ô tô thị trường đang có nhu cầu.
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- Nghiên cứu ứng dụng động cơ đốt trong sử dụng khí ga tự nhiên, thân thiện với
môi trường. Tập trung nghiên cứu dòng xe chiến lược quốc gia.
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo các loại ô tô như xe tải pick-up, xe van…
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vỏ xe toàn thân chịu lực, vỏ xe gồm các mảng tự
định vị hoặc không yêu cầu xử lý kim loại.
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo hộp số, cầu chủ động, kính an toàn, các sản phẩm
bạc lót…
- Đầu tư đổi mới công nghệ mở rộng quy mô nhà máy sản xuất các thiết bị xe máy
thi công bằng nguồn vốn trong nước, sản xuất được các sản phẩm xe máy thi công có
chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu và có sản phẩm xuất khẩu tập trung vào các
sản phẩm như trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm nghiền sàng đá, lu bánh lốp, lu rung,
lu mini v.v..
- Tiếp thu công nghệ và từng bước chế tạo hệ thống quan trắc cho cầu dây văng,
cầu treo dây võng trong thi công và khai thác sử dụng tại Việt Nam.
d. Công nghiệp hàng không
- Đầu tư và từng bước làm chủ công nghệ bảo dưỡng sửa chữa các loại máy bay và
các thiết bị hiện đại của ngành Hàng Không Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2015 đủ
năng lực đại tu được một số loại máy bay, động cơ và thiết bị trên máy bay.
- Đầu tư công nghệ chế tạo phụ tùng, phụ kiện máy bay, thông qua liên doanh, liên
kết với nước ngoài sản xuất phụ tùng chi tiết, thử nghiệm chế tạo từng phần máy bay.
- Chuẩn bị tiếp nhận để khai thác có hiệu quả máy bay mới.
4.2.3. Lĩnh vực vận tải.
a. Vận tải biển
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư đội tàu hiện đại, đặc biệt là đội tàu chở dầu thô và các
sản phẩm dầu thô, hàng rời, container có tải trọng lớn. Phát triển các loại hình dịch vụ
hàng hải (logistic, vận tải đa phương thức…)
- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển nội địa, nâng cao thị phần vận chuyển
hành hóa xuất nhập khẩu 27-30%, kết hợp chở thuê hành hóa nước ngoài trên các
tuyến vận chuyển xa. Phấn đấu đến năm 2015 khối lượng vận chuyển do đội tàu Việt
Nam đảm nhận khoảng 110-126 triệu tấn.
- Tiếp tục hoàn thiện các dự án VTS, AIS, hải đồ điện tử, hệ thống thông tin duyên
hải, hệ thống nhận dạng và truy tìm tầm xa (LRIT), nhằm phục vụ tốt hoạt động hàng
hải quốc tế, đảm bảo an toàn hàng hải và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
- Hoàn thiện công nghệ cho hệ thống cảng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng
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giải phóng hàng ở cảng.
- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn
vận tải, chống ách tắc giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là công
nghệ xử lý chất thải độc hại trong hoạt động hàng hải, sự cố tràn dầu và phát thải khí ô
nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận tải.
b. Vận tải hàng không
- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động thương mại, kỹ
thuật khai thác và quản lý như công nghệ tự động hóa, số hóa, công nghệ dẫn đường,
giám sát và quản lí không lưu thông qua vệ tinh, phương thức hạ độ cao liên tục.
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới tự do hóa vận tải hàng không với phương
thức "Bầu trời mở" theo lộ trình khu vực và toàn cầu.
- Tiếp tục đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho các cảng
hàng không.
- Tăng cường năng lực bảo dưỡng kỹ thuật các trang thiết bị hiện có để giảm tối đa
chi phí thuê nước ngoài.
c. Vận tải thủy nội địa
- Tiếp tục xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa, nâng cao năng lực
vận tải đường thủy nội địa. Tăng cường an toàn trong vận tải thủy nội địa.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, luật lệ đường thủy nội địa phù hợp với hội nhập
khu vực và cộng đồng.
- Tập trung nghiên cứu các vấn đề về vận tải quá cảnh, vận chuyển hàng độc hại,
nguy hiểm trên các tuyến đường thủy nội địa xuyên quốc gia.
d. Vận tải đường sắt
- Phối hợp các giải pháp KHCN và đầu tư rút ngắn thời gian chạy tàu trên các
tuyến cho cả tàu khách và tàu hàng, phấn đấu đến năm 2020 chạy tàu Hà Nội - Sài
Gòn 24h, tổ chức tốt các đoàn tàu thoi từ ga Hà Nội, ga Sài Gòn đi các tỉnh lân cận với
chất lượng cao.
- Tiếp tục mở rộng các hình thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận chuyển
container, vận chuyển từ kho đến kho, cho thuê các đoàn tàu chuyên luồng, chuyên
tuyến. Tổ chức tốt vận tải hành khách, hàng hoá liên vận quốc tế.
- Cải tạo và phát triển hợp lý hệ thống đường sắt tại các đầu mối lớn, tham gia vận
chuyển hành khách nội đô.
- Hoàn thiện và mở rộng hệ thống bán vé điện tử trên tất cả các tuyến.
- Xây dựng các ga trung tâm trở thành đầu mối trung chuyển, kết nối các loại
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phương tiện vận tải, đồng thời là trung tâm dịch vụ đa năng. Đảm bảo tính thống nhất
về quản lý, kỹ thuật và thông tin cho tất cả các ga.
- Đổi mới trang thiết bị và hiện đại hoá công tác xếp dỡ, giải thể - lập tàu ở các ga.
- Chuẩn bị cho việc nối mạng xuyên Á và đẩy mạnh phát triển đường sắt nội đô.
e. Vận tải đường bộ
- Tăng cường năng lực vận tải của hệ thống đường bộ, đường bộ cao tốc; hoàn
thiện hệ thống biển báo hiệu đường bộ, hệ thống cảnh báo an toàn, trang thiết bị an
toàn trên các tuyến đường bộ.
- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách và hàng hóa, phát triển đội xe, doanh
nghiệp vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và liên vận quốc tế.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống trạm cân, nhằm kiểm soát tình trạng quá tải của
các phương tiện vận tải đường bộ.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vận tải đường bộ, triển khai xây
dựng hệ thống trạm dừng nghỉ, triển khai hệ thống giao thông thông minh, hiện đại
hóa thu phí đường bộ, triển khai thiết bị kiểm soát hành trình xe tải...
4.3. Đề xuất một số giải pháp
4.3.1 Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và nhận thức của các cấp,
của mọi người đối với hoạt động khoa học công nghệ
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Trung
ương đến địa phương, từ các doanh nghiệp đến người lao động và trong toàn xã hội về
vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đặc biệt là trong việc gia tăng giá trị, năng
suất, chất lượng sản phẩm, công trình GTVT. Làm rõ nhận thức về sự thất thoát, lãng
phí do chủ trương kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật không hợp lý, công nghệ lạc hậu làm
cho năng suất lao động thấp và quản lý điều hành kém sẽ tác động làm suy giảm hiệu
quả đầu tư.
- Tăng cường chỉ đạo phối hợp liên ngành trong hoạt động khoa học công nghệ.
4.3.2. Đối với việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
- Phải xây dựng hệ thống chính sách và cơ chế để bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ
khoa học công nghệ kế cận trong các cơ quan nghiên cứu triển khai, cơ quan quản lý
và các doanh nghiệp trong hệ thống Nhà nước, cụ thể là phải có cơ chế ràng buộc và
chế độ đãi ngộ thích đáng nhằm thu hút các lực lượng cán bộ khoa học, công nghệ trẻ,
tốt nghiệp loại giỏi được đào tạo trong và ngoài nước vào làm việc cho các cơ quan
Nhà nước.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai
theo hướng gắn kết với đào tạo, với sản phẩm, khắc phục tình trạng phân tán nguồn
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lực như hiện nay.
- Ưu tiên những lĩnh vực công nghệ mà ngành GTVT có tiềm năng và lợi thế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động KHCN theo cơ chế doanh
nghiệp KHCN, tạo lập thị trường công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày
5/9/2005, Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 và Nghị định 96/2010/NĐ-CP
ngày 20/9/2010 của Chính phủ, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu
tư, đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.
4.3.3. Ban hành các chính sách cơ chế để phát triển thị trường KH&CN trên
tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ
- Thực hiện các cơ chế về quản lý kinh tế để ràng buộc và khuyến khích các doanh
nghiệp phải đổi mới công nghệ, chống độc quyền, khuyến khích cạnh tranh, ưu đãi về
thuế, về vay tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KHCN, cho phép doanh
nghiệp tính vào chi phí sản xuất các chi phí nghiên cứu, triển khai đổi mới công nghệ.
- Tăng cường thông tin khoa học công nghệ, thông tin đại chúng và chuyên ngành,
hình thành các trung tâm dịch vụ gắn giữa cung và cầu về công nghệ.
4.3.4. Tăng cường quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ
- Tăng cường bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ.
- Xây dựng quy trình thẩm định công nghệ, kiên quyết chấm dứt tình trạng nhập
các công nghệ lạc hậu.
- Có chiến lược phát triển công nghệ cho từng ngành và lĩnh vực cụ thể.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ và đào tạo, thực tập trong các
dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) từ nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ
và phi chính phủ, từ nguồn vốn vay viện trợ phát triển cho các dự án (ODA).
- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, công trình giao thông bằng các phương
thức mang tính KHCN cao như quy trình công nghệ, hệ thống quản lý theo ISO..
Kính thưa toàn thể Hội nghị.
Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và các chủ trương, đường lối
đúng đắn của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời
của Chính phủ và sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương, trong giai đoạn
sắp tới hoạt động khoa học công nghệ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu
quả và thiết thực vào sự nghiệp phát triển của ngành GTVT.
Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quý vị đại
biểu và toàn thể Hội nghị.
Xin chân thành cám ơn!
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT
PGS. TS. DOÃN MINH TÂM
Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
Tóm tắt báo cáo: Viện KH&CN GTVT là đơn vị nghiên cứu KH&CN hàng đầu
của ngành GTVT. Sau 54 năm trưởng thành và phát triển, hiện nay Viện là một trong
41 Viện nghiên cứu cấp Quốc gia của Việt Nam, có quy mô và mức tăng trưởng được
xếp hạng thuộc loại khá trong khối nghiên cứu KH&CN công lập gồm trên 560 đơn vị
trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo này nhằm giới thiệu tóm tắt và tổng kết hoạt động
KH&CN của Viện trong 5 năm qua, từ năm 2005 - 2010. Đây cũng là giai đoạn quá
độ để Viện chuyển dần sang hoạt động KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ. Trên cơ sở tổng kết hoạt động
KH&CN trong 5 năm qua, Viện đề xuất định hướng hoạt động KH&CN cho giai đoạn
5 năm tiếp theo, từ 2010 - 2015, nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và phát
triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững hơn nữa, góp phần hoàn thành sự nghiệp chuyển
đổi cơ chế và đưa dần Viện phát triển lên các bước cao hơn, tiến tới ngang tầm với
các Viện nghiên cứu trong khu vực.
1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA VIỆN TRONG 5 NĂM
QUA, TỪ 2005-2010
Viện KH&CN GTVT, tiền thân là Viện thí nghiệm Vật liệu của ngành GTVT,
được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1956. Sau hơn nửa thể kỷ trưởng thành và
phát triển, đến nay Viện đã có tới 22 đơn vị trực thuộc, phân bố tại 3 miền, có trụ sở
chính tại Hà Nội và các Phân Viện đóng tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, với tổng
số CBCNV toàn Viện khoảng 750 người, trong đó số cán bộ có trình độ đại học và
trên đại học chiếm tỷ lệ 2/3. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội quản lý 550 người, còn lại
các Phân Viện đóng tại khu vực miền Trung và phía Nam quản lý khoảng 200 người.
Từ cuối năm 2006, tại quyết định số 3003/BGTVT-QĐ ngày 29/12/2006 của Bộ
trưởng Bộ GTVT, Viện đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi cơ chế hoạt động
KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ. Thực chất của quá trình
chuyển đổi cơ chế là quá trình Viện KH&CN GTVT nói riêng và khoảng 560 đơn vị
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nghiên cứu công lập ở Việt Nam nói chung phải định hướng sau vài năm nữa sẽ phải
chuyển hẳn sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tức là khi nhà
nước ngừng cấp kinh phí hoạt động thường xuyên để Viện và các đơn vị nghiên cứu
công lập phải đủ sức để tự tồn tại và phát triển, vận hành theo cơ chế thị trường.
Các hoạt động KH&CN của Viện được chia ra làm 2 mảng chính, đó là mảng thực
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên hàng năm theo các đề tài cấp Nhà nước,
cấp bộ và cấp thành phố, cấp tỉnh và mảng thực hiện các nhiệm vụ được giao dưới
hình thức tổ chức triển khai các dịch vụ KH&CN thông qua việc ký kết các hợp đồng
kinh tế kỹ thuật với các Chủ đầu tư, các Ban QLDA hoặc Nhà thầu thi công. Trong đó,
hoạt động dịch vụ KHCN của Viện trong 5 năm qua có phần tăng trưởng cao hơn. Các
loại hình hoạt động dịch vụ của Viện bao gồm tư vấn lập dự án; tư vấn khảo sát thiết
kế - lập bản vẽ thi công; tư vấn giám sát thi công; thí nghiệm kiểm tra và kiểm định
chất lượng vật liệu và chất lượng thi công; tư vấn đào tạo; tư vấn về lĩnh vực bảo vệ
môi trường, bảo vệ công trình và một số dịch vụ sản xuất thử, chế tạo sơn và gia công
chế tạo, sửa chữa một số thiết bị nhỏ phục vụ công tác thí nghiệm. Như vậy, có thể
nhận thấy rằng mảng thực hiện các đề tài nghiên cứu KH&CN, tuy là nhiệm vụ chính
trị và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Viện, song tỷ trọng về kinh phí được Nhà nước
cấp hàng năm để thực hiện các đề tài khoa học này cũng mới chỉ chiếm khoảng trên
dưới 5% so với kinh phí thu được từ nguồn hoạt động dịch vụ KH&CN phục vụ ngành
GTVT của Viện. Điều đó phần nào cũng cho thấy sự khó khăn, thử thách và nỗ lực
phấn đấu của Viện trong hoạt động KH&CN suốt 5 năm qua, vừa phải duy trì và giữ
vững vai trò đi đầu trong hoạt động nghiên cứu KH&CN của ngành GTVT trong điều
kiện kinh phí hạn hẹp, lại vừa phải thúc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ KHKT để có
cơ hội ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất của ngành GTVT và để
có thể tự nuôi sống mình, tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường.
2. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN CỦA VIỆN
TRONG 5 NĂM QUA (2005-2010)
Điểm lại các lĩnh vực chính trong hoạt động KH&CN của Viện trong 5 năm qua,
có thể nhận thấy sự gắn kết giữa các đề tài nghiên cứu với các hoạt động dịch vụ
KH&CN của Viện, được diễn ra trên 6 lĩnh vực, gồm 3 lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
và 3 lĩnh vực phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng, đó là:
- Lĩnh vực xây dựng cầu và hầm trong giao thông đường bộ, đường sắt và đô thị.
- Lĩnh vực xây dựng đường Ô-tô, đường sắt, đường GTNT và sân bay.
- Lĩnh vực xây dựng cảng đường thủy.
- Lĩnh vực bảo vệ công trình trong giao thông đường bộ, đường sắt và phương tiện GT
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- Lĩnh vực môi trường trong giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và
hàng không.
- Lĩnh vực cơ khí phục vụ giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.
Theo số liệu thống kê của Viện, chỉ riêng về tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu
và xây dựng tiêu chuẩn cấp Bộ, tỷ trọng các đề tài và tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực đã
được triển khai thực hiện từ năm 2005 đến 2010 như sau:
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì cầu và
hầm phục vụ giao thông đường bộ, đường sắt và đô thị, từ năm 2005 - 2010, toàn Viện
đã thực hiện được 41/189 đề tài và tiêu chuẩn, chiếm tỷ trọng 22% trong tổng số các
đề tài, tiêu chuẩn cấp Bộ mà Viện đã và đang thực hiện trong 5 năm qua.
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì đường
Ô-tô, đường sắt, đường GTNT và sân bay, từ năm 2005 - 2010, Viện đã thực hiện
được 88/189 đề tài và tiêu chuẩn, chiếm tỷ trọng 46%.
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo trì cảng
đường thủy, từ năm 2005 - 2010, Viện đã thực hiện được 03/189 đề tài và tiêu chuẩn,
chiếm tỷ trọng 1,5%.
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài bảo vệ công trình, phục vụ sự nghiệp xây
dựng và bảo trì giao thông đường bộ, đường sắt và phương tiện giao thông, từ năm
2005 - 2010, toàn Viện đã thực hiện được 28/189, chiếm tỷ trọng 15 %.
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu đề tài bảo vệ môi trường, phục vụ sự nghiệp xây
dựng và bảo trì giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không, từ năm 2005 - 2010,
toàn Viện đã thực hiện được 16/189, chiếm tỷ trọng 8,5 %.
- Đối với lĩnh vực nghiên cứu chế tạo cơ khí và thiết bị nhằm phục vụ sự nghiệp
xây dựng và bảo trì cầu, hầm và đường bộ, từ năm 2005 - 2010, toàn Viện đã thực hiện
được 13/189, chiếm tỷ trọng 7% trong tổng số các đề tài, tiêu chuẩn cấp bộ mà Viện
đã và đang thực hiện.
Trong giai đoạn 2005-2010, đồng thời với tiến trình triển khai thực hiện các đề tài
nghiên cứu cấp Bộ GTVT quản lý, Viện cũng đã thành công và đưa vào ứng dụng
phục vụ sản xuất của ngành GTVT các công nghệ mới sau đây:
Về xây dựng đường bộ, các công nghệ mới đã được đưa vào áp dụng thành công
trong 5 năm qua gồm có:
- Công nghệ neo OVM trong phòng chống và xử lý trượt đất trên đường Hồ Chí
Minh và ứng dụng cho các tuyến đường giao thông ở Việt Nam. Viện đã hoàn thành
báo cáo tổng kết ứng dụng thí điểm neo OVM tại đèo Đá Đẽo (Đường HCM) và đã
được Bộ GTVT phê duyệt kết thúc Dự án năm 2007. Trong năm 2008-2009, Viện đã
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tiếp tục thiết kế ứng dụng công nghệ neo để xử lý trượt đất trên QL70 (Lào Cai) và đã
được thi công hoàn chỉnh trong năm 2009 để đưa vào khai thác.
- Công nghệ NovaChip, lần đầu tiên được Công ty Hall Brothers (Mỹ) giới thiệu
tại Việt Nam vào năm 2007. Sau chuyến đi thăm quan tại Mỹ, trong năm 2008, các
chuyên gia của Viện đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Hall Brothers và Tổng Công ty
XDCT GT1 dưới sự chỉ đạo của Bộ, đã xây dựng thí điểm thành công 500m lớp phủ
mặt đường có độ nhám cao trên đường Thăng Long - Nội Bài. Viện cũng đã phối hợp
với Công ty Hall Brothers biên dịch và biên soạn chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm
thu lớp phủ tạo nhám mặt đường theo công nghệ NovaChip trở thành tiêu chuẩn kỹ
thuật dùng cho việt Nam. Trong năm 2009, công nghệ này đã được Bộ GTVT cho
phép ứng dụng để làm lớp tạo nhám trên mặt đường Đường cao tốc Sài Gòn - Trung
Lương. Trong năm 2010, công nghệ NovaChip tiếp tục được Bộ GTVT chấp thuận
đưa vào sử dụng trên đường Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội).
- Công nghệ cào bóc và tái chế mặt đường theo công nghệ của SAKAI (Nhật) và
công nghệ của Hall Brothers (Mỹ) trong tái chế sử dụng mặt đường cũ làm vật liệu
móng, mặt đường mới. Các công nghệ này đã và đang được hoàn chỉnh để trình Bộ
GTVT xem xét cho sử dụng hợp lý, góp phần bảo đảm chiến lược duy tu, bảo dưỡng
mặt đường GTNT, đường tỉnh và quốc lộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.
Về xây dựng cầu, các công nghệ mới đã được nghiên cứu trong 5 năm qua gồm có:
- Công nghệ bảo trì và sửa chữa các công trình hầm giao thông ở Việt Nam
- Công nghệ đẩy lắp phân đoạn (Segmental Gantries) trong xây dựng cầu cạn
BTCT DƯL nhịp trung (40-60m)
Công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam
Về bảo vệ công trình, các công nghệ mới đã được nghiên cứu trong 5 năm qua
gồm có:
- Công nghệ chế tạo gối cầu cao su cốt bản thép dùng cho cầu BTCT dự ứng lực
nhịp lớn trên 1000m
- Công nghệ sơn bảo vệ kết cấu thép tuổi thọ 5 - 10 năm; sơn epoxy đóng rắn bằng
ketimin ứng dụng trong điều kiển ẩm để bảo vệ các kết cấu thép; sơn giàu kẽm vô cơ
làm lớp lót, bảo vệ kết cấu thép.
- Công nghệ chế tạo một số hệ sơn chất lượng cao không chứa dung môi hữu cơ,
sử dụng để bảo vệ các kết cấu công trình khu vực biển và ven biển.
- Công nghệ điện hoá khử ion Clo và phục hồi độ kiềm vùng xung quanh cốt thép
nhằm nâng cao tuổi thọ cho các công trình bê tông cốt thép.
- Công nghệ sản xuất khe co giãn kiểu bản bằng vật liệu gốc bitum cho cầu bê tông
nhịp dưới 33m.
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- Công nghệ chế tạo vật liệu cách âm có khả năng cách nhiệt và chống bắt cháy
cho toa xe tàu hoả.
Nhìn chung, trong 5 năm qua từ 2005 đến 2010, hoạt động KH&CN của Viện
KH&CN GTVT trong lĩnh vực ứng dụng đưa công nghệ mới vào phục vụ sản xuất của
ngành GTVT đã có những sản phẩm thực tế và đã được công nhận, cho phép áp dụng
vào phục vụ sản xuất của ngành GTVT
3. CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHKT CỦA VIỆN
Các hoạt động dịch vụ KHKT của Viện trong 5 năm qua, nhìn chung, đã gặt hái
được một số thành công. Viện đã bình chọn ra một số hoạt động dich vụ điển hình
mang tính “mũi nhọn” của Viện như sau:
- Mũi nhọn số 1: đó là hoạt động dịch vụ TVGS thi công các công trình cầu đường
và giám sát môi trường. Đây là loại hình hoạt động dịch vụ mới của Viện, tuy được bắt
đầu từ năm 1993, song được tổ chức trở thành một ngành nghề chính thức của Viện từ
năm 2003, tại thời điểm năm 2010 này, toàn Viện đã và đang thực hiện dịch vụ TVGS
đồng thời tại 174 dự án xây dựng và cải tạo nâng cấp các công trình cầu đường trên
phạm vi toàn quốc. Toàn Viện hiện nay có một đội ngũ TVGS gồm khoảng 350 người,
chiếm tỷ lệ xấp xỉ 50% tổng số CBCNV của Viện. Trong 5 năm qua, các Dự án nhóm
A, B đã được Viện đảm nhận TVGS đạt chất lượng cao như Dự án xây dựng cầu Hàm
Luông, cầu Vĩnh Tuy, cầu Pa-Uôn; … Từ năm 2010, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Bộ GTVT về việc nâng cao chất lượng TVGS, Viện đã chấn chỉnh, củng cố và tổ chức
lại loại hình hoạt động TVGS của Viện theo hướng chuyên nghiệp và tăng cường chất
lượng dịch vụ.

Hình 1. Dự án xây dựng cầu Pa-Uôn (Lai Châu) trong quá trình thi công
do Viện đảm nhiệm TVGS, 4/2009
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- Mũi nhọn số 2: đó là hoạt động dịch vụ của Viện về công tác thí nghiệm kiểm tra
các chỉ tiêu cơ-lý của vật liệu làm đường và kiểm tra, kiểm định chất lượng thi công và
thử tải các công trình cầu đường trên phạm vi toàn quốc. Đây là một hoạt động dịch vụ
lâu đời nhất của Viện, hình thành ngay từ năm 1956 khi Viện mới được thành lập.
Trong hơn 50 năm qua, với bề dày gắn bó với thực tiễn sản xuất của ngành GTVT,
Viện đã xây dựng và đào tạo được một đội ngũ kỹ sư và thí nghiệm viên có tay nghề
cao cùng với 3 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ tại 3 miền, được trang bị khá
đầy đủ các chủng loại thiết bị và có nhiều thiết bị hiện đại phục vụ thí nghiệm trong
phòng và thí nghiệm kiểm định đánh giá chất lượng tại hiện trường, bao gồm cả thử tải
và kiểm định các công trình cầu. Trưởng thành và phát triển từ hoạt động dịch vụ này,
cho đến nay, Viện vẫn là cơ quan chủ trì biên soạn các tiêu chuẩn thí nghiệm và tiếp
tục tham gia đào tạo đội ngũ thí nghiệm viên cho ngành GTVT. Tuy nhiên, do cơ chế
thị trường cùng với sự phát triển của hàng trăm phòng thí nghiệm khác trên phạm vi cả
nước, cho nên thị phần về thí nghiệm của Viện đang có dấu hiệu bị thu hẹp lại. Tuy
nhiên, với bề dày kinh nghiệm, năng lực cán bộ và mức độ trang bị hiện đại của các
thiết bị thí nghiệm, nhiều năm qua Viện vẫn luôn đóng vai trò quan trọng và được Bộ
GTVT và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm Nhà nước tín
nhiệm, giao nhiều nhiệm vụ kiểm định độc lập các Dự án xây dựng cầu đường, phục
vụ cho công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

Hình 2. Thiết bị xuyên tự động dùng để đánh giá sức chịu tải
của đất yếu tại hiện trường phục vụ công tác thí nghiệm
và xử lý đất yếu của Viện, Hà Nội, tháng 02/2010
- Mũi nhọn số 3: đó là hoạt động dịch vụ của Viện về tư vấn khảo sát thiết kế đặc
biệt, kiên cố hóa và xử lý đất sụt trên các tuyến đường giao thông. Trong đó, loại hình
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dịch vụ khảo sát thiết kế xử lý sụt trượt đất trên các tuyến đường giao thông của Viện
được Bộ GTVT và các Ban QLDA tin tưởng, đánh giá có chất lượng đảm bảo, được
tín nhiệm và trở thành một trong những hoạt động đặc trưng mang thương hiệu Viện,
nhờ kết quả nghiên cứu các đề tài đất sụt và thực tiễn KS-TK xử lý đất sụt của Viện
trên các tuyến đường miền núi từ năm 1974 đến nay. Trong 5 năm qua, Viện đã chủ trì
thành công 2 dự án thành phần về thiết kế kiên cố hóa xử lý đất sụt trên đường Hồ Chí
Minh vào các năm 2005 và 2007 với trên 60 vị trí công trình trên đường, đoạn qua các
vùng địa hình núi cao, địa chất phức tạp kéo dài từ A Đơt - A Tep - Hiên - Thạnh Mỹ Khâm Đức đến đèo Lò Xo, đi qua địa phận các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,
Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, Viện cũng
đã hoàn thành công tác KS-TK và đưa vào khai thác trên 30 vị trí xử lý sụt trượt đất
trên tuyến QL4D, đoạn Sa Pa - Lao Cai và trên tuyến QL70, đoạn Ngã ba Bản Phiệt Lào Cai. Trong đó, có một điểm thiết kế ứng dụng neo dự ứng lực để xử lý trượt đất
trên QL70. Trong 2 năm 2008-2009, Viện cũng đã hoàn thành công tác khảo sát, lập
hồ sơ thiết kế xử lý trượt đất để trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt phương án sử dụng
neo xử lý điểm trượt đất quy mô lớn nhất Việt Nam tại đèo Chẹn, QL 37, thuộc địa
phận Cò Nòi, Sơn La.

Hình 3. Một công trình xử lý sụt trượt đất do Viện KH&CN GTVT
đảm nhiệm thiết kế đã được đưa vàokhai thác trong năm 2009 trên đường
Hồ Chí Minh, đoạn Hiên - Thạnh Mỹ, tháng 10/2009
Thực tiễn khai thác sử dụng các công trình xử lý đất sụt trên các tuyến đường trong
5 năm qua cho thấy gần như 100% các công trình xử lý đất sụt do Viện KH&CN
GTVT chịu trách nhiệm thiết kế đều ổn định bền vững, khai thác tốt và khẳng định uy
tín cũng như thương hiệu của Viện trong lĩnh vực này. Đặc biệt, do các hoạt động tích
cực và hiệu quả của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu xử lý đất sụt, từ tháng 5/2010 đến
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nay, Viện đã được kết nạp trở thành hội viên chính thức của Tổ chức trượt đất Quốc tế
(ICL - International Consortium on Landslides) có trụ sở đặt tại Kyoto, Nhật Bản.
- Mũi nhọn số 4: đó là loại hình hoạt động dịch vụ đánh giá tác động môi trường
GTVT của Viện. Đây là loại hình dịch vụ khá mới mẻ của Viện, mới được hình thành
và phát triển trong khoảng 10 năm nay, tuy nhiên đã và đang từng bước khẳng định
được một hướng đi mới có triển vọng trong sự phát triển bền vững của hoạt động
KHCN và Môi trường của Viện. Trưởng thành từ các hoạt động KH&CN môi trường
ban đầu, chủ yếu là đánh giá tác động môi trường do ảnh hưởng của sự phá vỡ cân
bằng sinh thái, tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm nguồn nước, không khí,... tại các Dự án
đầu tư xây dựng công trình GTVT, từ năm 2005-2010, Viện đã phát triển loại hình
dịch vụ này sang phục vụ cho cả các giai đoạn thực hiện đầu tư và khai thác sử dụng
công trình, như giám sát môi trường trong quá trình thi công và khai thác công trình.
Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, Viện đã và đang triển khai các hoạt động KHCN môi
trường để góp phần đáp ứng đòi hỏi của ngành GTVT trong vấn đề lớn mang tính toàn
cầu, đó là “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu,
nước biển dâng cho giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2009-2015”.

Hình 4. Viện KH&CN GTVT tiến hành đo đạc và đánh giá độ ồn
và rung động do Gờ giảm tốc gây ra cho phương tiện giao thông qua lại trên đường
và ảnh hưởng tới dân cư hai bên đường, Hà Nội, 10/2005.
- Mũi nhọn số 5: đó là loại hình dịch vụ nghiên cứu chế tạo sơn và các sản phẩm
chống ăn mòn kim loại để bảo vệ các phương tiện giao thông và công trình GTVT.
Trong 5 năm qua, Viện đã thành công trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất
sơn bảo vệ kết cấu thép cho các công trình, phương tiện GTVT tuổi thọ 5 - 10 năm và
đã áp dụng thành công tại Dự án bảo trì cầu Chương Dương, Hà Nội. Ngoài ra, với thế
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mạnh về nghiên cứu công nghệ sơn chống ăn mòn kim loại, Viện cũng đã nghiên cứu
chế tạo loại sơn epoxy đóng rắn bằng ketimin ứng dụng trong điều kiển ẩm để bảo vệ
các kết cấu thép trong giao thông vận tải, cũng như loại sơn giàu kẽm vô cơ làm lớp
lót, bảo vệ kết cấu thép trong các công trình giao thông vận tải. Không chỉ dừng lại ở
công nghệ sơn, từ năm 2005 đến nay, Viện còn ứng dụng thành công công nghệ điện
hóa dùng A-nôt hy sinh để chống ăn mòn cho các trụ cầu chịu ảnh hưởng ăn mòn của
nước mặn trong khu vực ven biển. Đồng thời với phát triển công nghệ sơn chống ăn
mòn kim loại, Viện còn chế tạo và ứng dụng thành công các loại sơn phản quang hệ
nước và hệ dung dịch để sử dụng trong các Dự án tăng cường ATGT đường bộ và
ATGT giao thông đô thị. Trong loại hình dịch vụ sản xuất sơn bảo vệ công trình, Viện
đã tham gia và nhận được các Giải thưởng cao tại các Hội chợ KH&CN TechMart do
Bộ KH&CN tổ chức hàng năm.
- Mũi nhọn số 6: thể hiện qua dịch vụ thiết kế và gia công chế tạo một số sản
phẩm cơ khí của Viện phục vụ cho thực tiễn thi công và bảo trì các công trình GTVT.
Từ năm 2005 đến nay, Viện đã liên tục chế tạo và bán ra thị trường nhiều chủng loại
thiết bị thí nghiệm như cần Benkelman; các loại cối Proctor dùng trong thí nghiệm
đầm chặt tiêu chuẩn; các loại và các cỡ sàng phục vụ thí nghiệm xác định thành phần
hạt đất và đá,... Ngoài ra, Viện còn chế tạo và kiểm định chuẩn các loại kích thủy lực
chịu được áp lực tới 100T. Kích do Viện chế tạo đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều
công trường để phục vụ cho công tác kéo ứng suất trước và nâng dầm trong thi công
cầu. Gần đây, từ kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước, Viện cũng đã chế tạo thí
điểm thành công thiết bị đào đất dùng công nghệ xói nước áp lực cao và thiết bị đo lực
căng của dây cáp trong cầu dây văng.
- Mũi nhọn số 7: đó là dịch vụ đào tạo và thông tin của Viện. Tính đến nay, cơ sở
đào tạo TVGS của Viện đã hoàn thành mở trên 50 khóa tại 3 miền và đã cấp chứng chỉ
đào tạo để trình Bộ Xây dựng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề TVGS cho hơn 1000
kỹ sư, kịp thời phục vụ đáp ứng đòi hỏi bức thiết của ngành GTVT. Ngoài ra, Viện
còn mở nhiều khóa đào tạo thí nghiệm viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu
thầu, tất cả nhằm mục đích phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT.
Trong loại hình dịch vụ này, Viện có thế mạnh ở chỗ ngoài đội ngũ đông đảo cán bộ
KH&CN có kinh nghiệm và thực tiễn, Viện còn có hệ thống đầy đủ các phòng thí
nghiệm để phục vụ cho học viên tham quan và thực hành. Chính vì vậy, chất lượng
đào tạo TVGS của Viện được đánh giá đảm bảo chất lượng tốt. Ngoài ra, với chức
năng là một cơ sở giáo dục đại học, trong 5 năm qua Viện đã tiếp nhận và đào tạo
nhiều NCS khoa học tại Viện, cũng như phối hợp tham gia với các trường Đại học
trong lĩnh vực đào tạo cao học.
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Với việc xây dựng và duy trì 7 mũi nhọn trong hoạt động dịch vụ KH&CN của
Viện, trong 5 năm qua hoạt động KH&CN của Viện đã có bước tăng trưởng tốt, tạo
điều kiện thuận lợi để Viện bước vào giai đoạn quá độ tiến tới kết thúc trong thời gian
tới quá trình chuyển đổi cơ chế theo Nghị định 115/CP của Chính Phủ.
4. NHỮNG THÁCH THỨC LỚN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ
CHẾ HOẠT ĐỘNG KH&CN TẠI VIỆN
Thị trường công nghệ ở Việt Nam nói chung và trong ngành GTVT nói riêng, tuy
đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua, song nhìn chung vẫn đang còn ở
mức độ sơ khai, chưa thực sự có được các bước tiến mang tính đột phá. Thực tế cho
thấy, quá trình hình thành, phát triển của thị trường công nghệ ở nước ta và tiến trình
chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính
Phủ chịu ảnh hưởng rất nhiều vào các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan.
Trong đó, các yếu tố khách quan bao gồm cơ chế chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho
quá trình chuyển đổi cơ chế còn thiếu đồng bộ; đầu tư của Nhà nước cho KH&CN còn
rất hạn hẹp; cách thức hỗ trợ của nhà nước từ nguồn ngân sách cho đổi mới công nghệ
còn nhiều điểm chưa hợp lý, chưa hiệu quả,... Các yếu tố chủ quan, chủ yếu là các
vướng mắc của Viện trong quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN sang cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, được thể hiện ở chỗ:
- Sự nghiệp chuyển đổi cơ chế trong hoạt động KH&CN công lập từ trước đến nay
chưa có tiền lệ, cũng chưa có mô hình. Do đó, các bước đi trong chuyển đổi cơ chế
hoạt động KH&CN tại mỗi đơn vị rất có thể sẽ khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ
có nhiều khó khăn và thách thức.
- Tiềm lực hoạt động KH&CN của Viện nhiều năm qua còn ở mức độ khiêm tốn,
thể hiện qua nguồn công việc tìm kiếm và thực hiện còn ở mức trung bình; mức độ đầu
tư trang thiết bị còn manh mún, nhỏ lẻ; đặc biệt nguồn vốn lưu động của Viện dành
cho hoạt động sản xuất dịch vụ còn rất nhỏ bé. Trong khi đó, tỷ lệ các đề tài nghiên
cứu KH&CN hàng năm được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất còn thấp.
- Sự mất cân đối giữa nguồn việc thì hạn chế, trong khi đó nguồn lực lại có phần
dôi dư do hậu quả công tác tuyển người tràn lan từ những năm trước. Trong khi đó,
nhà nước lại chưa có chính sách cụ thể về giải quyết lao động dôi dư trong hoạt động
KH&CN.
- Sự trì trệ do ảnh hưởng của nếp nghĩ và lề lối làm việc của thời bao cấp còn khá
nặng nề, gây cản trở đến tính năng động, tự chủ vốn phải có của cơ chế thị trường.
- Trình độ quản lý tài chính của nhiều đơn vị trong Viện còn non yếu, tính chuyên
nghiệp trong hoạt động dịch vụ còn hạn chế...
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- Hoạt động dịch vụ tuy đã đạt được độ tăng trưởng ở mức độ khá, trong vài năm
gần đây đạt hệ số tăng trưởng trên 15%, thậm chí năm 2010 còn tăng trên 20% so với
năm 2009, thế nhưng so với đòi hỏi của cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì đến nay,
Viện mới chỉ đáp ứng được một phần, ước tính đạt được khoảng 50% - 60%.
Chính vì vậy, sau 50 năm hoạt động KH&CN dưới thời bao cấp, nay Viện từng
bước chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Viện cần có thêm thời gian để
điều chỉnh hoạt động của mình, sao cho sớm thích nghi được với cơ chế thị trường và
giữ vững sự ổn định để phát triển.
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Viện KH&CN GTVT là một trong số 41 Viện nghiên cứu quốc gia ở Việt Nam và
là một trong số 15 đơn vị được Bộ KH&CN lựa chọn là đơn vị chuyển đổi cơ chế thí
điểm trên toàn quốc, hiện nay đã và đang trong giai đoạn nỗ lực phấn đấu quyết liệt
nhất để có thể từng bước đạt tới sự thắng lợi ở tầm cao trong quá trình chuyển đổi cơ
chế hoạt động theo định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà Nghị định
115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ đã vạch ra. Về phía chủ quan, CBCNV của Viện đã
có sự nhất trí cao và quyết tâm lớn để đưa Viện phát triển theo xu hướng bền vững và
mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phía khách quan, Viện KH&CN GTVT cũng đang còn rất
nhiều khó khăn và thử thách trong quá trình chuyển đổi cơ chế do phải khắc phục tình
trạng dư thừa lao động, tình trạng thiếu nguồn việc và vốn đầu tư còn rất hạn chế.
Trong khi đó, để có được một người cán bộ trợ lý nghiên cứu thì phải cần tới 3-5 năm;
còn đào tạo một cán bộ để có khả năng làm được CNĐT cấp bộ thì tối thiểu phải có
năng lực và tích lũy kiến thức tới 10 năm; đào tạo ra một CNĐT cấp nhà nước thì chắc
chắn không dưới 20 năm. Do công tác nghiên cứu khoa học có những đặc thù riêng,
xin kiến nghị Bộ, một mặt sử dụng KH&CN để phục vụ cho công tác quản lý nhà
nước của ngành GTVT về bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT, tăng cường đầu tư
cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại cho Viện, mặt khác trình Bộ cho phép gia hạn
thêm một thời gian nữa, tối thiểu đến cuối năm 2013, để tạo điều kiện cho Viện và các
các đơn vị trong Viện, có thêm thời gian để điều chỉnh dần hoạt động của mình, định
ra các bước đi thích hợp và phương pháp hợp lý nhất để tạo ra sự chuyển biến tích cực
và có hiệu quả cho quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động KH&CN. Đồng thời, trong
thời gian quá độ này, để tạo điều kiện cho Viện nói riêng và các đơn vị nghiên cứu
công lập nói chung, xin kiến nghị Nhà nước cần tổ chức hoàn thiện đồng bộ các cơ chế
chính sách và chỉnh sửa, bổ sung các quy định hiện hành sao cho phù hợp với cơ chế
thị trường.
Hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo và với chính sách mới về chuyển đổi cơ chế quản lý

43

khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, nhất định sự nghiệp phát triển
KH&CN của nước nhà sẽ vươn lên đạt tầm cao mới tương đương với trình độ
KH&CN trong khu vực. Đồng thời, thông qua sự nghiệp chuyển đổi cơ chế hoạt động
KH&CN theo Nghị định 115/CP của Chính Phủ, các đơn vị nghiên cứu công lập, trong
đó có Viện KH&CN GTVT sẽ thành công trong hoạt động KH&CN của mình trong
giai đoạn tới và sẽ góp phần nhỏ bé nhưng xứng đáng vào sự nghiệp chung CNH-HĐH
ngành GTVT nước ta.
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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TRONG TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT
THS. PHẠM HỮU SƠN
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT
Giao thông vận tải (GTVT) là ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong công
cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, việc đi trước đón đầu, ứng dụng và phát triển
KHCN được các cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt nhất là trong công tác quản lý, khảo
sát, thiết kế, thi công, vật liệu mới, quản lý và khai thác hạ tầng…
Tổng Công ty tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) là một doanh nghiệp Nhà
nước thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng, sản phẩm của Tổng Công ty mang tính đặc
thù với hàm lượng chất xám cao, đa dạng, tổng thể trong mọi lĩnh vực: kinh tế, kỹ
thuật, công nghệ, môi trường và văn hóa. Những năm gần đây TEDI đã chú trọng đầu
tư và ứng dụng KHCN tiên tiến có hiệu quả trong toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực
khảo sát, thiết kế, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng sáng tạo các công
nghệ khảo sát thiết kế mới vào các công trình xây dựng GTVT ở Việt Nam.
1. Quá trình ứng dụng và phát triển KHCN trong Tổng Công ty
Nhận thức rõ KHCN hiện đại từng bước trở thành lực lượng quản lý, sản xuất trực
tiếp không chỉ làm thay đổi vị trí của con người trong dây truyền quản lý, sản xuất mà
hơn thế còn làm thay đổi căn bản hệ thống quản lý và sản xuất của Tổng Công ty.
Yêu cầu khách quan đặt ra đối với TEDI là phải tập trung đổi mới toàn diện để
nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, kỹ thuật công nghệ, nhanh chóng nắm lấy và làm
chủ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Việc học tập để nâng
cao năng lực, trình độ tiếp thu, vận dụng và sáng tạo trong khoa học công nghệ không
chỉ là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, mà còn là nhu cầu, trách nhiệm của mỗi
thành viên trong TEDI.
TEDI đã chú trọng xây dựng một đội ngũ lập trình các phần mềm tính toán kết cấu
vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tới những năm đầu thập kỷ 90 khi mà các
nguồn vốn nước ngoài bắt đầu đầu tư vào Việt Nam, xuất hiện nhiều Công ty tư vấn
thiết kế nước ngoài cùng tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng tại Việt Nam
thì các hệ quy trình, công nghệ, kỹ thuật mới của nước ngoài đã được áp dụng vào các
công trình xây dựng GTVT nước ta. TEDI nhật thức rất rõ đây là cơ hội tốt nhất để
học tập, nâng cao kiến thức, tiếp cận các phương thức quản lý điều hành, từ những
khái niệm, phương pháp phân tích, quản lý, thu thập số liệu, thiết lập và trình bầy hồ
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sơ đến việc ứng dụng KHCN mới trong công việc KSTK chuyên ngành. TEDI đã cùng
tham gia công tác tư vấn với các hãng tư vấn nước ngoài nhằm mục đích lấy công việc
để học hỏi và nâng cao việc áp dụng KHCN trong công việc của mình.
2. Đầu tư và áp dụng công nghệ
Trong việc đầu tư trang bị các phần mềm bao gồm cả các công cụ trợ giúp như
phần mềm tính toán, các phần mềm quản lý, các thiết bị để phân tích, tính toán, thu
thập các số liệu cho các kỹ sư tư vấn, với mục tiêu tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu
quả kinh tế, kỹ thuật cao.
Từ năm 1994, TEDI đã đầu tư các phần mềm có bản quyền như phần mềm tính
toán chuyên dụng cho cầu bê tông dự ứng lực đúc hẫng cân bằng.
Đến nay phần mềm này đã và đang được khai thác hiệu quả và thường xuyên được
cập nhật, nâng cấp, mở rộng các khả năng tính toán phức tạp cho nhiều dạng loại kết
cấu công trình trong lĩnh vực khảo sát thiết kế GTVT, đặc biệt là việc bổ sung các
thông số phù hợp với công việc thiết kế trong điều kiện ở Việt Nam.
Các phần mềm hiện đang được lưu hành có bản quyền trong Tổng Công ty Tư vấn
Thiết kế GTVT gồm:
- Thực hiện số hóa khảo sát địa hình dùng phần mềm: TOPO của Công ty tin học
Hài Hòa trong lĩnh vực đo đạc số hóa bình đồ, định vị vị trí hệ tọa độ toàn cầu GPS,
GIS...
- Trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình phần mềm TSW-3 của Trung Quốc
phục vụ công việc xác định các thông số cơ bản của đất nền phục vụ cho tính toán và
phân tích nền móng các công trình xây dựng giao thông;
- Tính toán thiết kế cầu có các phần mềm chuyên dụng như: RM5, RM7, RM2000,
RM2006 của hãng TDV - Cộng hòa Áo; Tính toán thiết kế hầm (kể cả hầm tàu điện
ngầm) phần mềm: MISES 3 của của hãng TDV - Cộng hòa Áo; PLAXIS: SAP2000,
MIDAS-Civil, MIDAS FX+, MIDAS FE Modeler.......
- Tính toán thiết kế đường và nút giao thông NOVA - TDN - Công ty tin học Hài
Hòa, Soft Deck, Road Plan... Đặc biệt là phần mềm thiết kế đường ôtô do kỹ sư TEDI
tự lập được ứng dụng rộng rãi
- Tính toán sóng, dòng chảy xa bồi, trong thiết kế cảng đường thủy và thủy lực
trong thiết kế các công trình vượt sông - MIKE-21
Trong quá trình KSTK, các kỹ sư tư vấn của TEDI đã ứng dụng các phần mềm để
tính toán, xử lý số liệu cho các công việc chuyên ngành và đã tự cập nhật bổ sung thiết
lập các chương trình con, các Macro để giải quyết các bài toán đơn giản hoặc tăng tính
cơ động và tiết kiệm thời gian nhập và xuất số liệu, xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp để
cung cấp số liệu cho AutoCad....
46

Với sự trợ giúp của các phần mềm, các thiết bị khảo sát hiện đại đã được khai thác
có hiệu quả trong công tác khảo sát thăm dò điều tra số liệu cơ bản. Thiết bị khảo sát
địa chất cho phép xác định các chỉ tiêu cơ lý đất tại hiện trường và trong phòng thí
nghiệm. Thiết bị đo sóng hiện đại Wave-Hunter có thể đo các thông số sóng, hướng và
lưu tốc dòng chảy trong mọi điều kiện khí tượng thuỷ văn. Thiết bị định vị bằng vệ
tinh như Lasertrack Positioning System, Microfix Echotrack Sounder, thiết bị đo và
lập lưới khống chế mặt bằng DGPS Aqurius 5002MK/SKvà DGPS 2 dải tần
GB1000+Hiper GGD cho phép thu nhận tín hiệu của hệ thống GPS(Mỹ) và
GLONASS(Nga) phục vụ cho công tác đo đạc lập bình đồ trên cạn và dưới nước trong
điều kiện phức tạp của khí tượng - thuỷ văn với độ chính xác cao....
Hiện tại trong TEDI đã và đang nghiên cứu phát triển phần mềm nguồn mở
(PMNM) phù hợp với chính sách phát triển của TEDI trên cơ sở thực hiện nội dung
công bố Kế hoạch ứng dụng và phát triển PMNM của Chính phủ là dần dần tiến tới có
các sản phẩm phần mềm chuyên dụng của riêng mình.
3. Đầu tư tích lũy kiến thức khoa học công nghệ mới
Khoa học công nghệ mới trong ngành giao thông vận tải luôn phát triển về công
nghệ vật liệu, khảo sát thiết kế, thi công, để không bị tụt hậu so với khu vực và thế giới
TEDI thường xuyên tổ chức các hội thảo, các hội thi đồ án xuất sắc, các báo cáo
chuyên đề nhằm phổ biến rộng rãi cho các kỹ sư trong toàn Tổng Công ty các công
nghệ mới được áp dụng trong thiết kế.
Các kiến thức, khoa học công nghệ mới được các kỹ sư tư vấn học hỏi tiếp thu
thông qua các dự án với tư vấn nước ngoài, các hội thảo khoa học với các chuyên gia
nước ngoài cũng được thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao tầm hiểu biết về các công
nghệ mới.
Mạng thông tin Internet được khai thác triệt để cho công tác tìm kiếm thông tin, tài
liệu chuyên ngành, học hỏi và giao tiếp điện tử…
4. Hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ
Trong những năm gần đây, TEDI đã áp dụng nhiều công nghệ mới với sự trợ giúp
của CNTT mà trực tiếp là các phần mềm quản lý, tính toán, khảo sát, thí nghiệm... Các
công trình được tính toán, thiết kế bằng các phần mềm chuyên dụng với độ tin cậy cao,
làm tăng năng suất lao động, giảm nhiều thời gian, công sức lao động so với tính toán
thủ công.
4.1. Lĩnh vực quản lý dự án
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 đã được liên tục áp
dụng từ năm 2001 và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý dự án.
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4.2. Lĩnh vực khảo sát số liệu cơ bản:
Công tác khảo sát địa hình:
Công nghệ GPS: Tọa độ các điểm hạng IV hiện nay đã được xác định bằng công
nghệ định vị vệ tinh GPS, thay cho việc hạ giá tọa độ như trước kia. Trong công tác đo
sông, đo biển tọa độ của các điểm đo cũng được xác định bằng công nghệ GPS và kết
hợp với máy đo sâu hồi âm để thu được tọa độ 3 chiều của điểm đo.
Công nghệ ảnh vệ tinh: Hiện nay ảnh vệ tinh của bề mặt trái đất đã đạt được độ
chính xác đủ cho bản đồ địa hình từ 1/5000 đến 1/10000 và được cập nhật thường
xuyên. Ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ GPS cho phép thành lập hoặc bổ sung bình
đồ địa hình 1/5000 - 1/10000 trong thời gian rất ngắn. Một số dự án đã ứng dụng công
nghệ này nhờ đó tiến độ của công tác khảo sát địa hình đã được tăng đáng kể.
Công tác khảo sát địa chất và xử lý nền đất yếu:
Thiết bị khảo sát địa chất công trình đã có bước phát triển vượt bậc với các thiết bị
khoan hiện đại, đảm bảo các tính chất của mẫu thí nghiệm.
Những năm trước 1990 các giải pháp xử lý nền đất yếu chủ yếu là cọc cát đường
kính nhỏ, độ sâu xử lý rất hạn chế; hiện nay nhiều biện pháp được sử dụng như Bấc
thấm (PVD); Giếng cát (SD), Cọc cát đầm chặt (SCP), Cọc cát không rung (NVSD),
và gần đây việc ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng Cọc đất xi măng (CDM)...

Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất và phòng thí nghiệm địa chất của TEDI
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4.3. Lĩnh vực quy hoạch GTVT, dự báo nhu cầu vận tải và đánh giá hiệu quả
dự án:
Phân tích số liệu vận tải và dự báo nhu cầu
tăng trưởng là một trong những khâu hết sức
quan trọng trong việc quy hoạch và quyết định
các chủ trương đầu tư về phương diện nhà
nước đồng thời cũng là một trong những khâu
mang yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư
muốn bỏ vốn vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ
tầng GTVT, Tổng Công ty đã tuyển dụng, đào
tạo, trang bị phương tiện, phần mềm để ứng
dụng KHCN, tạo cơ hội và mở rộng giao lưu
với các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên
môn cao trong lĩnh vực dự báo nhu cầu vận tải
để nâng cao chất lượng công tác tư vấn cho
khác hàng trong lĩnh vực này.
Trong những năm vừa qua các dự án quy
hoạch GTVT đã và đang được lập như quy
hoạch GTVT Hà Nội, Hải Phòng, Khu kinh tế
mở Chu Lai, Đà Lạt, quy hoạch GTVT Vân
Đồn....

Mô hình tính toán cầu dây văng
bằng phần mềm RM-SPACE
FRAME

Trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả thời gian
qua trong Tổng Công ty đã đạt được những
kết quả nhất định phù hợp cho bài toán phân
tích Kinh tế - Tài chính cho dự án đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng GTVT ở Việt Nam.
4.4. Lĩnh vực cầu:
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Mô hình tính toán cầu đúc hẫng
ngành GTVT Việt Nam đã và đang có nhiều
cân bằng phần mềm RM-SPACE
tiến bộ to lớn, trong đó Tổng Công ty Tư vấn
FRAME
Thiết kế GTVT đã đóng góp một phần chuyển
giao và ứng dụng thành công công nghệ mới
nước ngoài vào xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. Bắt đầu từ việc xây dựng
xây dựng cây cầu Thăng Long có móng trụ cầu là giếng chìm chở nổi đường kính 18m
hạ tới độ sâu 60m đến việc ứng dụng cọc ống rung hạ đường kính 1,0m sâu 50m cho
cầu Đò Quan (Nam Định), cầu Phú Lương (Hải Dương), sau đó là việc ứng dụng
thành công đầu tiên cọc khoan nhồi đường kính 1,3m cho trụ cầu Việt Trì. Đến nay
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công nghệ thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn đã trở thành phổ biến trên nhiều
công trình xây dựng ở Việt Nam đạt tới đường kính 2,0 ~ 2,5m đặt ở độ sâu ~ 100m
(cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu...).
Công nghệ thi công dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) đúc hẫng
đã áp dụng thành công lần đầu tiên ở cầu Phú Lương (Hải Dương) khẩu độ nhịp 102m.
Sau đó đã áp dụng cho hàng loạt cầu như Tân Đệ, Yên Lệnh, Cầu Đuống, An Dương,
Quán Hầu, Sông Gianh, Vĩnh Tuy… đã đạt được khẩu độ lớn đến 130m như cầu
Hoàng Long (Thanh Hoá), cầu Tạ Khoa (Sơn La), cầu Thanh Trì (Hà Nội), Cầu Vĩnh
Tuy (Hà Nội) nhịp 135 m, Cầu Hàm Luông nhịp chính 150m. Đặc biệt tại Dự án cầu
Pá Uôn thiết kế trụ cầu với chiều cao trụ đạt kỷ lục từ trước đến nay.
Bằng các phần mềm và năng lực kỹ sư hiện có, TEDI đã thiết kế chỉ đạo thi công
cầu dây văng Đăkrông (Quảng Trị) nhịp dài 90m, tiếp đến là cầu Kiền (Hải Phòng)
nhịp 200m Tổng Công ty lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và liên danh với Nippon
Koei lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế và chỉ đạo thi công cầu dây văng Rạch Miễu khẩu
độ 270m qua sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Thực hiện việc thẩm định
hồ sơ thiết kế cầu dây văng nhịp lớn và đặc biệt do nước ngoài đầu tư như cầu Cần
Thơ nhịp thông thuyền 550m, cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhịp 435m một mặt phẳng
dây, lập dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Cống nhịp 559m, thiết kế và chỉ đạo thi
công cầu vòm thép nồi bê tông Đông Trù, thiết kế cầu vòm thép dây treo mạng lưới
Mỹ Lợi, v.v...
Công nghệ tính toán phân tích ổn định gió động vào các công trình cầu, kết cấu có
độ mảnh lớn như cầu dây văng, dây võng…

Hîp t¸c víi níc ngoµi trong lÜnh vùc nghiªn cøu æn ®Þnh giã ®éng cho cÇu d©y v¨ng
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`
Cầu Việt trì

Hầm Đèo Ngang

Cầu Rạch Miễu nhịp chính 270 m

Hầm chui trước Trung tâm HNQG

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông Đông Trù
nhịp 120m

Hầm Thủ Thiêm

4.5. Lĩnh vực Hầm và Tuy-nen kỹ thuật
Trong công nghệ thi công hầm đường ôtô liên danh với Tư vấn nước ngoài, TEDI
với cương vị là Đồng Chủ nhiệm dự án đã liên danh với Tư vấn Nhật Bản NIPPON
KOEI khảo sát thiết kế giám sát thi công hầm qua đèo Hải Vân dài 6,3km và liên danh
với Tư vấn PCI khảo sát thiết kế hầm dìm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn dài gần 400m.
Bằng nội lực, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT đã khảo sát thiết kế, giám sát thi
công xây dựng thành công hầm Đèo Ngang - Quốc lộ 1A dài ~500m theo công nghệ
mới NATM với độ chính xác cao. Đồng thời các hầm giao thông đô thị cũng đã được
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thiết kế thi công nhiều trong thời gian qua như hầm chui Đại học Quốc gia thuộc Dự
án đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, các hầm chui dành cho người đi bộ vành đai III
Thành phố Hà Nội…
4.6. Lĩnh vực Đường sắt, Đường bộ
TEDI đã thực hiện tự động hoá thiết kế sử dụng nhiều phần mềm hiện đại, ứng
dụng thành công các công nghệ mới như thiết kế xử lý nền đất yếu, thiết kế kiên cố
hoá mái dốc Ta-luy nền đường áp dụng công nghệ thiết kế thi công mặt đường bê tông
xi măng trong điều kiện thích hợp để thiết kế các đường cấp cao, đường đô thị và
đường cao tốc ở Việt Nam. Việc thiết kế các nút giao thông khác mức có kết cấu và
mỹ quan được dư luận chấp nhận như cầu cạn trước nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nút
giao thông Nam cầu Chương Dương, nút giao thông Mai Dịch đường Vành đai III TP Hà Nội... Hệ thống đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh
- Trung Lương, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần
Thơ, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên… Tiến hành lập dự án cho tuyến đường sắt đô thị
số 2 Hà Nội - Hà Đông… Thời gian tới, Tổng Công ty TVTK GTVT sẽ chú trọng đầu
tư về chiều sâu trong lĩnh vực này, đầu tư một cách đồng bộ từ đào tạo, phương tiện,
ứng dụng KHCN để thực sự làm chủ, nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn cho
khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
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Đường Láng - Hòa Lạc

Nút giao Nam Chương Dương

Nút giao xa lộ Hà Nội

Nút giao cầu Vĩnh Tuy - Quốc lộ 5

4.7. LÜnh vùc c¶ng ®êng thuû
§èi víi c«ng tr×nh c¶ng ®êng thñy, mét lÜnh vùc ®ang ph¸t triÓn ë ®Êt níc ta,
Tæng C«ng ty ®· liªn danh víi T vÊn NIPPON KOEI NhËt B¶n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t
vÊn gi¸m s¸t x©y dùng thµnh c«ng ®a vµo khai th¸c giai ®o¹n 1 c¶ng níc s©u C¸i
L©n (Qu¶ng Ninh), mét c¶ng biÓn lín hiÖn ®¹i nhÊt ë níc ta hiÖn nay øng dông c«ng
nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn l¾p h¹ kÕt cÊu thïng ch×m chë næi (Caison) khæng lå nÆng 1774
tÊn trªn mÆt b»ng tÇng ®¸ ®¸y biÓn ®îc thi c«ng theo ph¬ng ph¸p næ m×n om vi sai
phi ®iÖn v.v...
NhiÒu c«ng tr×nh ®îc nghiªn cøu trªn m« h×nh thñy lùc MIKE21 ®Ó nghiªn cøu
thiÕt kÕ cã hiÖu qu¶ cho c¸c c«ng tr×nh.
5. Định hướng phát triển
Những thành tựu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN trong lĩnh vực quản lý, khảo
sát thiết kế các công trình giao thông của TEDI đã thực sự làm cầu nối cho sự thành công
của các công trình GTVT hiện đại đã được xã hội, dư luận chấp nhận, được Đảng, Nhà
nước và các tổ chức KHCN ghi nhận, phong tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát triển ngành
trong điều kiện chủ động hội nhập khu vực và quốc tế, thì sứ mệnh của KHCN càng
quan trọng trở thành động lực của sự phát triển.
Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối doanh nghiệp chúng ta là phải nâng cao chất lượng
của sự phát triển, tăng nhanh sức cạnh tranh của từng sản phẩm, của từng đơn vị và cả
Tổng Công ty.
Những vấn đề trên đang được TEDI xem xét điều chỉnh bằng các định hướng sau
nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN trong công việc Tư vấn, khảo sát thiết kế
nhằm đi tắt đón đầu để phát triển trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu
vực và Quốc tế.
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Nghiên cứu chế độ động học sa bồi trên mô hình toán MIKE 21 (Cảng Cửa Lò)

Thi công thùng chìm cảng Cái Lân Cảng Vũng Áng
5.1. Trong công tác quản lý dự án
Định hướng của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT là phấn đấu trở thành tổ
chức tư vấn đạt trình độ khu vực và thế giới, trong đó nâng cao năng lực cho các kỹ
sư, tăng cường và phát triển đội ngũ quản lý dự án theo thông lệ quốc tế, phù hợp với
điều kiện Việt Nam đang là ưu tiên hàng đầu của TEDI.
5.2. Ngành cầu, hầm và kết cấu công trình khác
Là một ngành mang tính đặc thù, hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế, vật liệu thay đổi
liên tục, triết lý thiết kế ngày hoàn thiện và mang tính thực tiễn hơn. Các phần mềm
thiết kế ngày càng hiện đại và thông dụng đòi hỏi người kỹ sư tư vấn thường xuyên
phải cập nhật thông tin, kiến thức để bắt kịp các sự thay đổi nêu trên.
Trong thời gian tới, ngoài các công trình lớn làm mới, các công trình trong đô thị như
cầu vượt, hầm giao thông đô thị, hầm tàu điện ngầm, hạ tầng kỹ thuật… sẽ được tiến hành
xây dựng với số lượng lớn, do đó công tác nghiên cứu các kết cấu hợp lý đảm bảo chịu
lực và phù hợp cảnh quan được coi trọng hàng đầu. Đồng thời công tác đánh giá các công
trình cũ cũng cần được nghiên cứu để cải tạo và nâng cấp các công trình này.
Đối với các công trình cầu có khẩu độ lớn, có độ mảnh cao, việc nghiên cứu ảnh
hưởng của gió, động đất, hoạt tải động cần được đầu tư thích đáng.
5.3. Quy hoạch GTVT, tư vấn đường bộ, đường sắt
Phát triển và nâng cao chất lượng tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch GTVT. Trong
đó đặc biệt ưu tiên cho công tác quy hoạch giao thông đô thị theo hướng toàn diện và
bền vững.
Hoàn chỉnh công nghệ khảo sát thiết kế đường cao tốc, theo hướng ứng dụng các
giải pháp công nghệ hiện đại và cập nhật quy trình quy phạm thiết kế mới.
Tích cực tham gia các dự án xây dựng đường cao tốc, với vai trò là tư vấn nhằm
mục đích tích lũy kinh nghiệm và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho các dự án
54

xây dựng mạng lưới đường cao tốc của cả nước.
Từng bước tiếp cận công nghệ khảo sát thiết kế và xây dựng hệ thống đường sắt đô
thị, sân bay.
Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng đội
ngũ kỹ sư tư vấn cho các chuyên ngành đường sắt đô thị và sân bay. Đồng thời cần
chủ động tìm kiếm, liên doanh với các hãng tư vấn nước ngoài để tham gia các dự án
đường sắt đô thị ở Việt Nam và các nước khác trong khu vực để qua đó tiếp nhận
chuyển giao công nghệ, tích lũy kinh nghiệm.
Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh vào trong công
tác quản lý, điều hành và khai thác kết cấu cấu hạ tầng giao thông vận tải. Qua đó
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình giao thông, giảm chi phí khai thác,
giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong tương lai, hệ thống giao thông thông minh sẽ
được tích hợp trong hệ thống hạ tầng dịch vụ của toàn xã hội.
Nghiên cứu các giải pháp mới trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo
hướng an toàn và thân thiện với môi trường, giảm thiểu mức độ sử dụng nguồn tài
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chi phí và thời gian xây dựng.
5.4. Công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu
Công nghệ GPS: Mở rộng các ứng dụng của Công nghệ GPS, Công nghệ kết nối
GPS với máy toàn đạc điện tử để cho phép tiến hành công tác KSĐH trong hệ tọa độ
quốc gia không cần lưới khống chế hạng IV.
Công nghệ quét Lasser bề mặt địa hình: Cho phép lập mô hình số bề mặt địa hình
với mức độ chi tiết và tốc độ cao. Cho phép đăng ký công trình xây dựng, giao thông
trong không gian 3 chiều.
Không dừng lại ở các phương pháp xử lý đất yếu đã có, các công nghệ mới như cọc
đá, cố kết đất bằng phương pháp hút chân không… phải được quan tâm và phát triển
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Công trường cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội)
Để thực hiện được các định hướng trên và đưa việc áp dụng khoa học công nghệ
trở thành động lực phát triển doanh nghiệp, chiến lược đào tạo con người phải được
quan tâm hàng đầu. Trong mỗi đơn vị cần lựa chọn ra các kỹ sư có trình độ, tâm huyết
với nghề, có trách nhiệm trong công việc để đưa đi đào tạo chính khóa ở các cơ sở
trong và ngoài nước hoặc mở các lớp đào tạo tại chỗ theo chuyên ngành.
Có cơ chế thỏa đáng cho các hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích công
tác tự đào tạo nâng cao kiến thức mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Tạo quỹ hỗ trợ, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong Tổng Công ty,
tăng tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ.
Hy vọng trong thời gian tới công tác ứng dụng khoa học công nghệ sẽ có nhiều
thay đổi và phát triển mạnh mẽ trong mỗi đơn vị, mỗi ngành và mỗi cá nhân.
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
2011 - 2015 CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GTVT
TS. LÝ HUY TUẤN
Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Tóm tắt: Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Transport Development and
Stategy Institue- TDSI) là một trong hai Viện của Bộ GTVT đã được Nhà nước sắp xếp
lại theo Quyết định số 782/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày
2/11/1996 Bộ trưởng Bộ GTVT ký Quyết định số 2916/QĐ/TCCB-LĐ về việc đổi tên
Viện Khoa học kinh tế GTVT thành Viện Chiến lược và phát triển GTVT. Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 Quy định cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thực hiện Nghị
định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT trong đó Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là
tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông đã có quyết định số
3912/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2009 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Viện. Quyết định này vẫn giữ nguyên tên của Viện và bổ sung thêm một số chức năng,
nhiệm vụ mới của Viện cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất
nước”.
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
I-1. Công tác tổ chức của Viện
Tiếp tục đẩy mạnh quá trình kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động theo
Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và phát
triển Giao thông vận tải theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP” đã được Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3017/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2006 và
điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay bao gồm:
- Lãnh đạo Viện
- 02 phòng giúp Viện trưởng (Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Kế hoạch - Tài chính).
- 02 phòng nghiên cứu tham mưu (Phòng Chiến lược - Quy hoạch và Phòng Định
mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế).
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- 07 trung tâm nghiên cứu ứng dụng (có 01 Trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh).
Hiện nay Viện có 02 Trung tâm đã có con dấu riêng hạch toán phụ thuộc, có mã số
thuế và được mở tài khoản tại ngân hàng. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi và cơ bản
để các đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo sự phân cấp của Viện.
Về cơ bản, đến nay nhân sự ở các đơn vị được bố trí phù hợp với năng lực chuyên
môn và có cơ cấu khá hợp lý.
Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo đúng quy chế và phù hợp với các
quy định của Nhà nước và Bộ GTVT. Với phương châm chỉ tuyển dụng cán bộ có
trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị, Viện đã bổ sung được 39
viên chức trong 2 năm qua.
I-2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2005 - 2010
Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) luôn được coi là một nhiệm
vụ quan trọng trong công tác nghiên cứu và hoạt động của Viện. Công tác quản lý,
điều hành và nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy định, theo Điều lệ tổ chức
hoạt động của Viện đã được Bộ GTVT phê duyệt và các quy chế, quy trình hoạt động
của cơ quan. Công tác KHCN giai đoạn vừa qua đã đạt được các kết quả như sau:
● Đề tài trọng điểm cấp Bộ có 11 đề tài sau:
- Năm 2005: 02 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc;
- Năm 2006: 04 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc.
- Năm 2007: 03 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ đạt loại khá và xuất sắc.
- Năm 2008: 02 đề tài, đã nghiệm thu cấp Bộ.
● Đề tài cấp Bộ có 33 đề tài sau:
- Năm 2005: có 5 đề tài, trong đó Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá 3 đề tài
đạt loại xuất sắc, 2 đề tài đạt loại khá.
- Năm 2006: có 4 đề tài đã nghiệm thu, trong đó Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh
giá 3 đề tài đạt loại xuất sắc, 1 đề tài đạt loại khá.
- Năm 2007: có 6 đề tài đã nghiệm thu, trong đó 01 đề tài được Hội đồng nghiệm
thu cấp Bộ đánh giá đạt loại A, 05 đề tài được đánh giá đạt loại B.
- Năm 2008: có 4 đề tài, trong đó có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ
đánh giá đạt loại A, 2 đề tài chuyển tiếp sang năm 2009.
- Năm 2009: có 3 đề tài, trong đó 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh
giá đạt loại A, 1 đề tài chuyển tiếp sang năm 2010.
- Năm 2010: 14 đề tài đang thực hiện nghiên cứu, và đang tiến hành hội thảo và
nghiệm thu cấp cơ sở, chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.
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● Các nhiệm vụ về môi trường, tiết kiệm năng lượng (TKNL) như sau:
- Có 5 đề tài, nhiệm vụ về môi trường đã được nghiệm thu cấp Bộ.
- Có 03 đề án TKNL đã được nghiệm thu cấp quốc gia thuộc chương trình mục
tiêu quốc gia về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
● Các nhiệm vụ khác:
- Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông để trên cơ sở đề án, Chính phủ ban hành
NQ 32/CP về một số giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao
thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy hoạch (QH) phát triển KHCN GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030;
- QH phát triển GTVT một số tỉnh, thành phố thuộc trung ương và quy hoạch
đường đấu nối vào quốc lộ;
Bên cạnh các nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu và nghiên cứu KHCN, Viện còn đẩy
mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn KHCN. Viện đã ký kết và triển khai được nhiều
hợp đồng tư vấn KHCN với Sở GTVT các địa phương trên cả nước, cụ thể:
- Quy hoạch tổng thể (QHTT) phát triển giao thông khu vực miền núi phía Bắc,
vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL, v.v…;
- Phát triển giao thông phòng chống lũ lụt ở vùng ĐBSCL;
- Hướng dẫn các địa phương xây dựng QHTT phát triển GTVT cấp tỉnh, huyện;
- Dịch vụ tư vấn lập QHTT GTVT cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hà Giang,
Bắc Kạn, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Hà Tây,
Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Đà Nẵng, Đắk Nông, v.v…;
- QH giao thông đô thị các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn 2005 - 2010, Viện đã thực hiện nhiều đột phá về công tác xây
dựng Chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển GTVT, đồng thời Viện đã
chủ trì và hoàn thành nhiều đề án Chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quan trọng
của ngành GTVT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số kết quả đã đạt được
như sau:
- Chiến lược phát triển (CLPT) Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030; điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2050;
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- Cập nhật, điều chỉnh và bổ sung QH giao thông đường thuỷ nội địa Việt Nam
đến 2020;
- QH phát triển GTVT đường biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030;
- QH phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030;
- QH phát triển GTVT của thủ đô Hà Nội đến năm 2020; và của thành phố Hồ
Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020;
- QH phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Một số các đề án đang trình:
- Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020;
- Chiến lược an toàn GTVT đường bộ quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030;
- QH phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;
- QH phát triển GTVT vùng KTTĐ ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030;
- QH phát triển hệ thống cảng cạn (ICD) đến năm 2020.
Ngoài ra, Viện tham gia đóng góp ý kiến nhiều văn bản liên quan đến chiến lược,
quy hoạch phát triển chung như KTXH, chuyên ngành và cơ chế chính sách có liên
quan trong và ngoài ngành theo yêu cầu của Bộ GTVT, nhất là quy hoạch phát triển
KTXH toàn quốc, các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương.
I-3. Về Hợp tác quốc tế và quan hệ với các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng
KHCN
Trong giai đoạn 2005 - 2010, Viện đã tổ chức hội thảo thành công nhiều các
chương trình, dự án và đặc biệt là năm 2010 được ghi nhận là một năm sôi động và
hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế. Viện đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều trường,
Viện trong và ngoài nước nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các nguồn tài
trợ và mở ra một số hướng hợp tác nghiên cứu trong tương lai. Trong các năm 2005 2010, Viện đã tiếp trên 40 đoàn khách, chuyên gia quốc tế đến và làm việc với Viện và
cũng đã cử Đoàn ra làm việc với Bộ Giao thông vận tải - Bưu điện - Xây dựng của
CHDCND Lào, các trường và Viện nghiên cứu của các nước Đức, Thái Lan, Thụy
Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Vương quốc Anh...
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- Hội thảo phát triển đô thị bền vững được tổ chức năm 2006 do Viện phối hợp
Đại học Leed (Anh), Đại học KT Viên (Áo) tại Hà Nội;
- Hội thảo Hệ thống giao thông đô thị bền vững do Viện chủ trì, phối hợp với
trường Đại học ứng dụng BREMEN (Đức) năm 2010 tại Hà Nội;
- Hội thảo Giám sát giao thông đô thị trực tuyến - Giải pháp quản lý giao thông
và phát triển đô thị Hà Nội, do Viện chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tự do Béclin (Đức) tổ chức ngày 02-03/11/2010 tại Hà Nội và sang thăm và làm việc tại Đức
tháng 11-12/2010;
- Hội thảo Viet Transport 2009, 2010 được tổ chức tại Hà Nội;
- Hợp tác với tư vấn WSP (Anh) thực hiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật dự án GTNT 2;
- Triển khai và thực hiện dự án GTVT thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Nhật Bản;
- Làm tư vấn hợp tác với Công ty tư vấn NDLEA (Canada) chuẩn bị đầu tư dự án
đường tỉnh miền Trung;
- Hợp tác với chuyên gia New Zealand để chuẩn bị nghiên cứu khả thi các hợp
phần dự án ATGT đường bộ;
- Thực hiện: dự án Nghiên cứu Chiến lược phát triển bền vững GTVT quốc gia
(VITRANS 2) do Bộ GTVT và JICA chủ trì và nhiều dự án khác.
I-4. Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực
Viện luôn quan tâm đến nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của
cán bô viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ). Viện đã có chính sách hỗ trợ các cán
bộ đi đào tạo dài hạn như nghiên cứu sinh (NCS) và thạc sỹ. Hiện nay Viện có 6 cán
bộ đang là NCS, 6 cán bộ đang theo học cao học, nhiều CBVC đang chuẩn bị làm
NCS, cao học năm 2011; cử nhiều cán bộ theo học các lớp lý luận chính trị trung và
cao cấp; 4 cán bộ tham gia học tập và nghiên cứu ở nước ngoài theo Đề án 165 của
Ban Tổ chức TW và 1 cán bộ học ngoại ngữ ở trong nước; cử cán bộ tham gia các lớp
đào tạo ngắn hạn tại các nước Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái
Lan... Bên cạnh đó còn có nhiều cán bộ đang tự theo học các lớp văn bằng 2 bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, tin học... Ngoài công tác chuyên môn nghiên cứu KHCN, Viện
còn triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động đào tạo chủ
yếu gồm:
Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ, hướng dẫn
nghiên cứu sinh các trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Hàng hải...
Phối hợp với trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khóa đào tạo thạc sĩ,
chuyên ngành tổ chức và quản lý vận tải tại Hà Nội (đã thi tuyển, đã khai giảng).
Thực hiện chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội của ngành GTVT, phần có liên
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quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện như tổ chức đào tạo 2 lớp kỹ sư Định giá xây
dựng cho cán bộ trong và ngoài ngành tại Hà Nội và thành phố Vinh (Nghệ An).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cơ bản đã đáp ứng kịp thời để tham mưu cho Bộ
GTVT, đóng góp vào xây dựng chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách phát triển,
quản lý hoạt động của ngành GTVT. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và
kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các đơn vị liên
quan trong và ngoài Bộ, đặc biệt là các Vụ chức năng; nguồn nhân lực của Viện có
trình độ, được đào tạo cơ bản ở nước ngoài, trong nước đều có bằng giỏi, khá... số cán
bộ có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ và đại học loại giỏi chiếm tỷ lệ tương đối cao. CBVCNLĐ của Viện đều có tinh thần nhiệt tình, hăng say làm việc, có hoài bão đóng góp
cho sự nghiệp chung; tham gia tích cực với vai trò các chuyên gia, nhà khoa học và
nhà quản lý đầu ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN còn có những khó khăn về năng
lực hiện nay, các cơ chế chính sách như tiền lương, thu nhập...chưa thực sự khuyến
khích động viên kịp thời để phát huy nhiệt tình sáng tạo của đội ngũ chuyên môn làm
công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao
động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận
dụng cơ hội, vượt qua các thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các
sản phẩm của Viện đã đóng góp không nhỏ cho quá trình hoàn thiện Chiến lược, quy
hoạch, thể chế quản lý giao thông vận tải, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao
thông vận tải cũng như sự phát triển chung của Bộ GTVT và của ngành GTVT.
III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
và Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2011-2015, các Nghị quyết của Đảng ủy, Công
đoàn Viện đòi hỏi cán bộ viên chức, người lao động trong Viện cần phải nỗ lực và
quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2011 và các năm sau;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện và những giải pháp chỉ đạo điều hành thực
hiện kế hoạch kinh tế xã hội, trên cơ sở chương trình hành động của Bộ GTVT và
nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBVC-NLĐ
trong Viện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu để tham mưu,
công tác chuyên môn đã được giao và dịch vụ KHCN trong giai đoạn 2011 - 2015, cụ
thể như sau:
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- Cập nhật và tham gia ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành GTVT
phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành như hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế và bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và
chính sách phát triển GTVT, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát
triển vận tải liên phương thức, đa phương thức và nhân lực GTVT là các khâu đột phá
chiến lược.
- Xác định nghiên cứu KHCN là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, gắn liền với định
hướng dài hạn và cần đẩy mạnh, đi vào nghiên cứu chuyên sâu. Thông qua nghiên cứu
thường xuyên giúp cán bộ trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện và Bộ GTVT giao. Coi chất lượng
của nghiên cứu và tính khả thi, thực tiễn là chìa khóa cho sự phát triển của Viện.
- Tập trung thực hiện các chương trình đề án và dự án xây dựng chiến lược, quy
hoạch, chính sách lớn, đề tài nghiên cứu KHCN, đề án TKNL, Môi trường, ATGT có
tính chất liên ngành, liên lĩnh vực và kết hợp với nghiên cứu KHCN, tư vấn nhằm đào
tạo cán bộ nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch, chính sách cho Viện và các bên liên
quan.
- Tăng cường đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước và tự đào
tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức cơ bản cho CBVC-NLĐ nhằm
phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng chiến lược, chính sách phát
triển giao thông vận tải. Mở rộng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, thúc đẩy
việc huy động chuyên gia giỏi tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch
phát triển giao thông vận tải và nghiên cứu KHCN ngành GTVT và các ngành có liên
quan
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu để
tham mưu và nghiên cứu KHCN, tư vấn dịch vụ KHCN giai đoạn 2005 - 2010, định
hướng nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2015. Với mục tiêu hoàn thiện tổ chức và hoạt
động theo Nghị định 115, Nghị định 96 sửa đổi bổ sung Nghị định 115 và Nghị định
80 của Chính phủ, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT sẽ xây dựng Chiến lược phát
triển KHCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế của đất nước và điều kiện cụ thể nhằm từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ và chính sách KHCN mới, Viện Chiến lược
và Phát triển GTVT sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu KHCN nói riêng,
cho sự phát triển GTVT nói chung nhằm góp phần đưa đất nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp vào năm 2020 và các năm sau.
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BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010
CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010
Trong thời gian từ năm 2005 đến nay, hoạt động KHCN đã có đóng góp quan
trọng cho sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và của ngành GTVT
nói chung. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Cục ĐBVN đã có nhiều sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý điều hành dự án;
trong thiết kế, thi công công trình đường bộ; trong quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ; trong tổ chức và quản lý, an toàn giao thông đường bộ như:
quản lý, điều hành các dự án xây dựng cầu lớn; ứng dụng thành công công nghệ thu
phí một dừng; thí điểm công nghệ thu phí không dừng; thí điểm hiện đại hóa công
nghệ tại các trạm kiểm tra tải trọng xe; nghiên cứu chế tạo, lắp đặt thí điểm hệ thống
đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng trên đường bộ; thí điểm
công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường; cải tiến thiết bị phun rửa vệ sinh hầm đường
bộ; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong việc kiểm tra, sát hạch lái xe; triển khai ứng
dụng công nghệ mới trong quản lý, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...
Các kết quả hoạt động KHCN đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát
triển giao thông vận tải đường bộ.
1.1. Những kết quả đã đạt được
a) Về xây dựng và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành GTVT đường bộ:
Tổng Cục ĐBVN đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung
thực hiện các nhiệm vụ của Bộ GTVT giao. Theo kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn trong
thời gian 5 năm 2005-2010, Tổng Cục đã chủ trì biên soạn 12 tiêu chuẩn, trong đó đã
trình Bộ GTVT đánh giá, nghiệm thu, ban hành 07 tiêu chuẩn. Hiện tại đang hoàn
thiện đề án xây dựng mới và chuyển đổi các tiêu chuẩn chuyên ngành GTVT đường bộ
cho các năm tiếp theo để trình Bộ GTVT phê duyệt để thực hiện.
b) Về các dự án ứng dụng, thử nghiệm công nghệ vật liệu mới, sáng kiến cải
tiến kỹ thuật:
- Lĩnh vực bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ: Đã thực hiện tốt vai trò làm Chủ
đầu tư thực hiện các dự án: thí điểm công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường bê tông
nhựa (BTN) sử dụng nhũ tương trung tính (hàm lượng 5%) kết hợp với xi măng (hàm
lượng 2,5%) đã được triển khai trên QL1 (tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vào thời điểm
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tháng 4/2010 sử dụng thiết bị, công nghệ của hãng SAKAI Nhật Bản chuyển giao. Dự
án thí điểm công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường BTN bổ sung 4-5% nhũ tương cải
tiến của Công ty Hall Brothers (Mỹ), trên QL1, TP. Long An, tỉnh Long An.
Các dự án thử nghiệm này đang được theo dõi, đánh giá, xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật thi công và tổng kết rút kinh nghiệm. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để
xây dựng ban hành Quy trình công nghệ thi công và định mức kinh tế - kỹ thuật để có
thể áp dụng trong công tác sửa chữa, bảo trì công trình đường bộ có hiệu quả.
- Lĩnh vực quản lý, khai thác công trình đường bộ: đã triển khai thành công Dự án
hiện đại hóa mạng lưới trạm thu phí đường bộ theo công nghệ một dừng, sử dụng mã
vạch tại 19/23 trạm thu phí trên toàn quốc. Công nghệ thu phí một dừng cho phép
kiểm soát nhận dạng, biển số, thời gian qua trạm... có hiệu quả tăng doanh thu 15% và
giảm nhân lực 30%. Hiện đang từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đang tiếp tục triển
khai Dự án thí điểm thu phí không dừng liên trạm tại cầu Cần Thơ (TP. Cần Thơ),
Lường Mẹt (tỉnh Lạng Sơn), Ninh An (tỉnh Khánh Hòa).
Đã triển khai dự án và đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá dự án thí điểm nâng
cấp và hiện đại hóa 02 trạm kiểm tra tải trọng xe, hiệu quả đã giảm được tỷ lệ xe quá tải
từ 23% (năm 2009) xuống còn 19% (năm 2010). Hiên nay Tổng cục ĐBVN đang tiếp
tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để làm cơ sở để triển khai rộng trong phạm vi toàn quốc.
Đã triển khai thành công Dự án thí điểm 100m rào phân cách an toàn lõi thép bọc
nhựa kết hợp chắn sáng ngược được lắp đặt tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội
Bài; Đã nghiên cứu ứng dụng thí điểm hệ thống đèn LED chiếu sáng sử dụng năng
lượng mặt trời trên quốc lộ 5 đoạn Km 11+150 đến Km 12+363. Đã thực hiện đưa vào
ứng dụng tại các trạm thu phí đường bộ, các công ty quản lý và sửa chữa đường bộ kết
quả nghiên cứu của 02 đề án:
Triển khai 2 đề án Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường - Bệnh
nghề nghiệp tại các trạm thu phí đường bộ và các giải pháp khắc phục; Nghiên cứu các
giải pháp cơ bản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe công
nhân duy tu đường bộ.
Đã cải tiến hệ thống phun nước của xe bồn, tạo thành giàn phun cao từ 4-6m, phục
vụ công tác rửa, bảo trì vỏ hầm đường bộ Hải Vân; Tự thiết kế, chế tạo thiết bị 3 chức
năng rửa vòm hầm; máy phun nhũ tương, nhựa đường phục vụ thi công sửa chữa mặt
đường BTN.
c) Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và sản
xuất, xây dựng:
Đã nghiên cứu xây dựng đưa trang thông tin điện tử vào hoạt động phục vụ cho
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công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục ĐBVN, tạo nên kênh trao đổi thông tin giữa
Tổng cục ĐBVN và xã hội. Xây dựng phần mềm quản lý công việc cho cơ quan Tổng
cục; Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Khu quản lý đường bộ IV, V...
Nghiên cứu ứng dụng trang bị hệ thống chấm điểm tự động tại 72 trung tâm sát
hạch lái xe. Xây dựng bài giảng điện tử và hệ thống kiểm tra lý thuyết trên máy tính,
khuyến khích các cơ sở đào tạo lái xe ôtô đầu tư, đổi mới trang thiết bị trong đào tạo,
sát hạch lái xe. Đang hoàn thiện đề án Đổi mới quản lý giấy phép lái xe, trong đó toàn
bộ thiết bị phục vụ việc in ấn giấy phép lái xe theo công nghệ mới đồng thời xây dựng
hệ cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe toàn quốc để phục vụ công tác tra cứu trong ngành
và xã hội.
Ngoài việc sử dụng thành thạo các phần mềm thương mại hiện đại của nhiều hãng
phần mềm nổi tiếng trên thế giới, còn nghiên cứu xây dựng các phần mềm chuyên
dụng phục vụ công tác khảo sát, thiết kế nâng cấp cải tạo công trình đường bộ như:
phần mềm (ADM 06) sử dụng để tính toán, kiểm tra kết cấu áo đường mềm theo Tiêu
chuẩn 22TCN211-06; phần mềm (RPP) sử dụng xử lý số liệu nội nghiệp khảo sát;
phần mềm (HTMD) sử dụng để hỗ trợ công tác lập bản vẽ hiện trạng hư hỏng nền mặt
đường; phần mềm (PKT) phục vụ công tác lập hồ sơ khảo sát thiết kế, giúp loại bỏ các
thao tác thủ công và các sai sót trong quá trình thực hiện công tác khảo sát thiết kế...
d) Về tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế:
Từ năm 2005 đến nay, Tổng Cục ĐBVN đã và đang được tiếp nhận các dự án hỗ
trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế sau:
- Dự án hỗ trợ quản lý cầu của Việt Nam do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ với tổng
kinh phí là 0,65 triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2005-2007. Địa điểm thực
hiện tại Khu QLĐB V, Sở GTVT Hà Tây, Sở GTVT Thái Nguyên. Mục tiêu, nội dung
chủ yếu của dự án là: Phát triển hệ thống quản lý cầu (VBMS); Tăng cường năng lực
kiểm tra cầu (hoàn thiện sổ tay hướng dẫn, phương pháp kiểm tra, phiếu kiểm tra cầu...).
Đào tạo, chuyển giao VBMS cho các sở GTVT được uỷ thác quản lý quốc lộ. Kiểm tra
thí điểm được 558 cầu, trong đó trên địa bàn Khu QLĐBV (490 cầu), Sở GTVT tỉnh
Thái Nguyên (43 cầu), Sở GTVT tỉnh Hà Tây (25 cầu); Xem xét các phương pháp sửa
chữa, gia cố cầu; Bước đầu xây dựng modul ưu tiên trong phần mềm VBMS.
- Dự án Hỗ trợ phát triển và đưa vào khai thác chương trình quản lý cầu Việt Nam
do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ với tổng kinh phí là 6,3 triệu Đô la Mỹ. Thời gian
thực hiện từ năm 2010-2013. Mục tiêu, nội dung chủ yếu của dự án là: Rà soát kết quả
của Bước 1; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho VBMS (thu thập tiếp số liệu kiểm tra, kiểm
định cầu); Hoàn thiện phần mềm hiện có; Nâng cấp, thay thế phần mềm quản lý cầu
hiện có, xây dựng trang thông tin cầu có khả năng truy cập rộng; Hỗ trợ Tổng cục
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Đường bộ VN mua các thiết bị đặc biệt theo dõi, kiểm tra cầu; Đào tạo cán bộ quản lý,
giám sát và kỹ sư kiểm tra.
- Dự án Tăng cường thể chế, sắp xếp tài chính, vận hành, bảo dưỡng và quản lý trong
lĩnh vực Giao thông vận tải do Ngân hàng châu Á (ADB) tài trợ với tổng kinh phí là 1
triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2010-2012. Mục tiêu, nội dung chủ yếu của
dự án là: Tăng cường thể chế để điều hành hiệu quả trong Bộ GTVT và một số cơ quan
trực thuộc. Tăng cường nguồn lực tài chính chi phí cho dự án đường bộ, tăng cường năng
lực quản lý nhà nước của Bộ GTVT đối với doanh nghiệp nhà nước.
- Dự án Tăng cường năng lực bảo trì đường bộ do Tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ
với tổng kinh phí là 3 triệu Đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2011-2014. Mục
tiêu, nội dung chủ yếu của dự án là: Tăng cường năng lực quản lý mạng lưới thông tin
(xây dựng CSDL đường bộ); Tăng cường năng lực lập kế hoạch bảo trì; Tăng cường
công nghệ bảo trì; Tăng cường các vấn đề về thể chế của Tổng cục Đường bộ VN;
Tăng cường năng lực cho các kỹ sư bảo trì đường bộ của Việt Nam.
1.2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế
Với nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thời gian qua công tác nghiên cứu,
ứng dụng KHCN, cải tiến kỹ thuật đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên,
đã góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của ngành GTVT đường bộ. Tuy
nhiên, do tác động của những nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác KHCN
trong lĩnh vực GTVT đường bộ nói chung còn gặp nhiều khó khăn và có một số tồn
tại, hạn chế như sau:
- Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật ở các đơn vị thuộc Tổng cục còn thiếu, chất
lượng chưa cao, không đồng đều, thiếu cán bộ đầu ngành và các tập thể khoa học,
công nghệ mạnh. Hiệu quả ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học thấp.
- Tỷ lệ các đề tài nghiên cứu KHCN được ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất
chưa cao. Nhiều đề tài nghiên cứu KHCN mới chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu tổng
quan, lý thuyết, thiếu đồng bộ nên chưa được triển khai vào thực tiễn sản xuất.
- Về chủ quan, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức về công tác
nghiên cứu phát triển KHCN phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành của
đơn vị mình. Việc đổi mới công nghệ chưa thực sự trở thành nhu cầu bức thiết để nâng
cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT đường
bộ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp quản lý, bảo trì đường bộ. Do nguồn vốn đầu
tư bảo trì công trình thấp chưa đáp ứng yêu cầu nên phần lớn các doanh nghiệp quản
lý, bảo trì đường bộ do gặp khó khăn về tài chính, chưa có điều kiện đầu tư chiều sâu
về KHCN dẫn đến tình trạng công nghệ, máy móc thiết bị còn lạc hậu 2-3 thế hệ so
với trình độ chung của các nước tiên tiến trong khu vực dẫn đến năng suất, chất lượng
chưa hiệu quả.
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- Còn thiếu các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để khuyến khích và trợ giúp
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực GTVT đường bộ tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, ứng
dụng những thành tựu KHCN vào quá trình sản xuất, kinh doanh.
- Cơ chế tài chính hiện hành đối với công tác nghiên cứu KHCN chưa đủ để
khuyến khích đội ngũ cán bộ KHCN tích cực nghiên cứu, qui định quản lý còn phức
tạp, đặc biệt là khâu tạm ứng, thanh, quyết toán... gây khó khăn cho các tổ chức, cá
nhân thực hiện công tác nghiên cứu KHCN.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 20011-2015
Đối với lĩnh vực GTVT đường bộ, nhiệm vụ phát triển KHCN trong kế hoạch 5
năm 2011-2015 và định hướng phát triển KHCN đến năm 2020 là tập trung nghiên
cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại, hiệu quả vào các lĩnh vực: xây dựng, bảo trì,
sửa chữa, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ; tổ chức và đảm bảo an toàn
giao thông đường bộ; quản lý vận tải, phương tiện, người lái.... Coi trọng nghiên cứu
ứng dụng tin học, các chương trình, phần mềm tin học trong quản lý, điều hành sản
xuất, xây dựng trong lĩnh vực GTVT đường bộ. Một số phương hướng, nhiệm vụ cụ
thể như sau:
2.1. Về kiện toàn bộ máy quản lý và tăng cường năng lực hoạt động KHCN
của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN
- Kiện toàn, sắp xếp các phòng bộ phận quản lý KHCN, thành lập Hội đồng
KHCN nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng
KHCN trong hoạt động sản xuất, xây dựng của các đơn vị trong Tổng cục.
- Tăng cường hoạt động KHCN, triển khai các đề tài, đề án thí điểm, ứng dụng kỹ
thuật, công nghệ trong sản xuất, xây dựng đường bộ. Nghiên cứu biên soạn, chuyển
đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng công trình đường bộ
phù hợp với điều kiện thực tế vùng và yêu cầu phát triển của xã hội.
- Chủ động xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về công
tác thiết kế, thi công, bảo trì công trình đường bộ.
- Thành lập Quỹ phát triển KHCN theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2011/TT-BTC
ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính, để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động nghiên
cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, công
trình, hợp lý hoá sản xuất của các doanh nghiệp trực thuộc. Nguồn kinh phí hình thành
Quỹ bao gồm: một phần kinh phí trích từ thu nhập tính thuế hàng năm của doanh nghiệp
(tối đa không quá 10%) và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
- Đề nghị Bộ GTVT xem xét bố trí nguồn vốn sự nghiệp KHCN hàng năm hợp lý
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để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN có điều kiện triển khai các đề tài,
đề án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong sản xuất, xây dựng ngành GTVT đường bộ.
- Tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho phát triển KHCN thông qua các
chương trình đào tạo, chuyên giao công nghệ, các đề án, dự án phục vụ xây dựng, bảo
trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng và tổ chức quản lý điều hành, an toàn giao thông đường
bộ...
2.2. Về nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu ngành
GTVT đường bộ
- Lập chương trình tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý của GTVT
đường bộ bao gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường bộ, hệ thống cơ
sở dữ liệu quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ... Rà soát các
chương trình, dự án về quản lý cơ sở dữ liệu của Tổng cục ĐBVN đã thực hiện trước
đây để triển khai các hợp phần của Hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo,
trùng lặp.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng các chương trình,
phần mềm tin học trong quản lý, điều hành sản xuất, xây dựng của lĩnh vực GTVT
đường bộ. Tăng cường thực hiện kết hợp giữa các chương trình áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; cải cách hành chính và Chính phủ điện tử.
2.3. Về nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong quản lý,
sửa chữa bảo trì cầu, đường bộ
- Chỉ đạo và có định hướng cụ thể trong hoạt động nghiên cứu KHCN của các cơ
quan, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng và tổ chức
quản lý điều hành, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Ứng dụng công nghệ giao
thông thông minh (ITS) trong hoạt động quản lý, khai thác, bảo trì và điều hành giao
thông vận tải đường bộ. Ưu tiên triển khai trước đối với các đề tài nghiên cứu KHCN
có địa chỉ ứng dụng cụ thể trong sản xuất, xây dựng của cơ quan, đơn vị đề xuất
nghiên cứu.
- Đối với công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ, sẽ triển khai các đề án thí điểm và
tiến hành theo dõi, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình, định mức
kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn được công nghệ, vật liệu phù hợp và nhân rộng áp dụng
cho toàn ngành GTVT đường bộ.
- Tổng hợp các đề xuất nghiên cứu KHCN giai đoạn 2011-2015 của các cơ quan,
đơn vị trực thuộc để tuyển chọn, triển khai các đề tài, đề án KHCN ứng dụng trong xây
dựng, bảo trì, sửa chữa, quản lý kết cấu hạ tầng GTVT đường bộ.
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2.4. Về ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng cầu đường
- Ưu tiên nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật - công nghệ hiệu quả, phù hợp và sản
xuất các loại vật tư, vật liệu phục vụ yêu cầu cấp bách trong xây dựng đường bộ hiện
nay như: Giải pháp xử lý nền đất yếu; Giải pháp xử lý đảm bảo sự êm thuận cho
phương tiện giao thông qua lại tại các vị trí tiếp giáp giữa cầu và đường bộ; Xử lý
chống sụt trượt trên các tuyến đường bộ; Các giải pháp xử lý kỹ thuật, đảm bảo giao
thông khi công trình cầu, đường gặp sự cố do lũ lụt, thiên tai gây ra; Sản xuất các loại
vật liệu, vật tư khan hiếm, vật liệu thay thế nhập ngoại trong xây dựng công trình
đường bộ, v.v...
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực KHCN nhằm tiếp thu, ứng dụng, làm chủ
KHCN hiện đại, nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố công nghệ vào năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp để hội nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây
dựng công trình cầu đường. Tăng cường chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, có hàm
lượng khoa học kỹ thuật cao từ nước ngoài vào trong xây dựng công trình đường bộ.
- Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo KHCN để trao đổi thông tin về vật liệu
mới, công nghệ mới trong nước và trên thế giới ứng dụng trong xây dựng cầu đường.
2.5. Về tăng cường nguồn nhân lực KHCN cho ngành GTVT đường bộ
- Tổ chức và củng cố hệ thống đào tạo ở các trường kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc
Tổng cục ĐBVN nhằm chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán
bộ KHCN chuyên ngành.
- Đào tạo, trang bị kiến thức công nghệ cao cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân
kỹ thuật xây dựng của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT
đường bộ. Trong đó, tập trung về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật để quản lý, khai thác
và bảo trì các công trình đường bộ có ứng dụng công nghệ mới, hiện đại như: cầu Bãi
Cháy, cầu Kiền, cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ, cầu Hàm Luông, hầm
đường bộ Hải Vân, ...
- Bổ sung sự thiếu hụt về lực lượng cán bộ KHCN do hụt hẫng của việc chuyển
giao thế hệ.
- Có các chính sách ưu đãi về tài chính, về điều kiện sống để thu hút cán bộ khoa
học vào các vị trí then chốt, nhằm đảm bảo sự cân đối, hợp lý trong tổ chức bộ máy
sản xuất, xây dựng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Khuyến khích thu hút và tạo điều kiện để cán bộ KHCN trong nước và nước
ngoài tích cực tham gia các hoạt động KHCN của ngành GTVT đường bộ.
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III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2011-2015
1. Năm 2011, hoàn thành theo dõi, đánh giá tổng kết 2 dự án thí điểm cào bóc, tái
chế mặt đường BTN đã được triển khai (đã thực hiện tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và
TP. Long An, tỉnh Long An). Nếu dự án thí điểm thành công, triển khai lập quy trình
công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật trình Bộ xem xét phê duyệt để có thể áp dụng
trong bảo trì, sửa chữa mặt đường BTN.
2. Năm 2011 Tổng cục Đường bộ VN nghiên cứu trình Bộ GTVT xem xét Đề án
chuyển đổi khoảng gần 60 tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng đường bộ cho các năm tiếp theo.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành
GTVT đường bộ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kết hợp giữa các
chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; cải cách hành
chính và Chính phủ điện tử.
Từ Quý 2/2011 đến Quý 4/2012 triển khai và hoàn thành Chương trình áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho khối cơ quan của Tổng
cục ĐBVN. Duy trì hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2008 của Tổng cục ĐBVN đảm bảo hiệu quả và thiết thực.
4. Tổng hợp các đề xuất về đề tài nghiên cứu KHCN của các cơ quan, đơn vị trực
thuộc giai đoạn 2011-2015 để lựa chọn và đề nghị Bộ GTVT xem xét, bố trí kinh phí
cho Tổng cục Đường bộ VN mỗi năm nghiên cứu tối thiểu 2 đề tài KHCN có địa chỉ
ứng dụng cụ thể vào trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sửa chữa bảo trì đường bộ; quản
lý, tổ chức và đảm bảo giao thông đường bộ.
5. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các loại hỗn hợp vật liệu chế sẵn thuận lợi cho
công tác sửa chữa đường bộ trong mọi điều kiện thời tiết.
6. Mỗi năm chủ trì tổ chức tối thiểu 2 hội nghị, hội thảo về chuyên đề ứng dụng
công nghệ mới, vật liệu mới trong sản xuất, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng
đường bộ.
7. Xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống dữ liệu về cơ sở hạ tầng giao thông
đường bộ phục vụ quản lý, khai thác, điều hành và xây dựng kế hoạch bảo trì công
trình đường bộ.
8. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có năng
lực, tay nghề tốt để quản lý các dự án ứng dụng công nghệ mới, hiện đại.
9. Tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia
các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật. Có
quy định đối với cán bộ được tham gia các khóa đào tạo về việc cam kết phục vụ lâu
dài tại cơ quan, đơn vị cử đi học để đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho sự phát
triển Tổng cục ĐBVN.
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010,
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
TS. CHU MẠNH HÙNG
Vụ Môi trường - Bộ GTVT
Giao thông vận tải là một ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò
quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất
nước; Việc phát triển giao thông vận tải bền vững rất cần được quan tâm, đặc biệt là
công tác bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với
biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải và sản xuất
công nghiệp giao thông vận tải.
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,
chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trong những năm qua Bộ Giao thông vận tải đã tập trung
xây dựng, ban hành các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền giáo dục,
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn ngành; triển khai thực hiện những
đề án, dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực giao thông vận tải.
A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH
CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động
của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg, Bộ Giao
thông vận tải đã có Quyết định số 448/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2005 ban hành
Chương trình hành động của Bộ thực hiện công tác bảo vệ môi trường; mới đây là Chỉ
thị số 14/2008/CT-BGTVT ngày 22/12/2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo
vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải để thay thế Chỉ thị số 09/2005/CTBGTVT ngày 03/06/2005. Qua đó, Bộ Giao thông vận tải đã định hướng rõ công tác
bảo vệ môi trường, đồng thời quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư và
Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW ngày 20/03/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương với
các nội dung cơ bản sau:
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1. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và quyền lợi của các cơ quan, đơn vị và toàn thể
cán bộ, công nhân viên chức ngành giao thông vận tải. Phải đưa nhiệm vụ bảo vệ môi
trường vào mọi hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải, sản xuất công
nghiệp giao thông vận tải và từng bước xây dựng, áp dụng tiêu chí về bảo vệ môi
trường trong hoạt động của ngành.
2. Bảo vệ môi trường phải là một trong những mục tiêu phát triển của ngành giao
thông vận tải, được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển chung
của ngành; trong từng lĩnh vực giao thông vận tải như: đường sắt, đường bộ, đường
biển, đường thuỷ nội địa, hàng không và y tế GTVT.
3. Bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải phải lấy phòng ngừa và hạn chế ô
nhiễm môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và cải thiện
môi trường, đặc biệt là phải phòng ngừa và hạn chế ô nhiễm trong xây dựng kết cấu hạ
tầng giao thông, khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp GTVT. Chú trọng công tác
đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý
chất thải rắn, chất thải lỏng và giảm thiểu phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong
hoạt động giao thông vận tải.
4. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường phải được quán triệt từ cấp Lãnh đạo Bộ xuống đến
các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong ngành giao thông
vận tải. Cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi
trường trong ngành thông qua việc phát động các phong trào bảo vệ môi trường, tổ chức
các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, xuất bản và phát hành các
ấn phẩm thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường giao thông vận tải.
5. Chú trọng xây dựng giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng khoa
học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong giao thông vận tải.
Thực hiện định hướng trên, toàn ngành giao thông vận tải đã và đang triển khai có
kết quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo
vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả
1.1. Tổ chức 9 khoá tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết số
41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải và
đào tạo, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, hoạt động đánh giá tác
động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; đào tạo, tập
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huấn về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho đội ngũ công
chức, viên chức các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa,
hàng hải, hàng không và y tế GTVT.
1.2. Thành lập Hội Môi trường Giao thông vận tải Việt Nam. Hội là một tổ chức
xã hội nghề nghiệp, kể từ khi ra đời đến nay đã có đóng góp quan trọng trong việc
tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường giao thông vận tải;
đặc biệt đã duy trì xuất bản Tạp chí Con đường Xanh thuộc cơ quan trung ương Hội để
phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi
trường tới đội ngũ cán bộ, công chức ngành GTVT và nhân dân.
1.3. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo kiến thức về bảo vệ môi trường
trong đào tạo cán bộ quản lý; một số trường đại học, cao đẳng GTVT và một số trường
trung học nghề (trường trung học hàng hải, hàng giang..).
1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành
hưởng ứng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu,
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên
truyền, phổ biến các cơ quan đơn vị trong ngành tham gia trong quá trình xây dựng
Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Tăng cường năng lực quản lý về bảo vệ môi trường
2.1. Nhằm cụ thể hoá công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường
giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản:
- Quyết định số 448/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2005 ban hành Chương trình hành
động của Bộ Giao thông vận tải về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
- Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT ngày 03/06/2005 về tăng cường công tác bảo vệ
môi trường trong ngành Giao thông vận tải.
- Chỉ thị số 14/2008/CT-BGTVT ngày 22/12/2008 về việc tiếp tục tăng cường
công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải. Chỉ thị này thay thế Chỉ
thị số 09/2005/CT-BGTVT và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn mới.
- Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
- Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
- Văn bản số 4517/BGTVT-MT ngày 03/07/2009 về bảo vệ môi trường trong xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
- Văn bản số 6317/BGTVT-MT ngày 11/9/2009 về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ
môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành GTVT.
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- Thông tư 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 Quy định về bảo vệ môi truờng
trong phát triển kết cấu hạ tầng GTVT.
- Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/06/2010 Quy định về quản lý các
nhiệm vụ môi trường trong ngành GTVT sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
2.2. Bố trí nhân lực và tổ chức bộ phận quản lý về môi trường từ cấp Bộ đến các
Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo
các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp thuộc Bộ bố trí cán bộ có đủ năng lực,
chuyên môn để theo dõi, quản lý và thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong phát
triển kết cấu hạ tầng và sản xuất công nghiệp giao thông vận tải.
2.3. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án xây dựng “Chiến
lược phát triển giao thông vận tải bền vững về môi trường đến năm 2020” dưới sự hỗ
trợ của Trung tâm phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD).
2.4. Triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực
thi các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong thi công xây dựng công trình
giao thông vận tải và tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh.
3. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi
trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Hoạt động giao thông vận tải tác động tiêu cực đến môi trường chủ yếu ở 03 lĩnh
vực: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khai thác vận tải, sản xuất công nghiệp và
kinh doanh GTVT. Để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Bộ Giao thông
vận tải đã chú trọng áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm xử lý và giảm
thiểu có hiệu quả vấn đề ô nhiễm từ hoạt động nêu trên, cụ thể như:
3.1. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:
- Nghiên cứu lồng ghép những nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu
tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ngay từ khi chuẩn bị đầu tư, xây
dựng và khai thác công trình; Đảm bảo các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm sẽ được thực
thi trong suốt quá trình xây dựng.
- Áp dụng công nghệ chống sụt trượt đối với công trình giao thông.
- Áp dụng thí điểm công nghệ tường chống ồn đối với công trình giao thông đường
bộ khu vực đô thị do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì triển khai.
- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường đối với từng dự án và tổ chức kiểm tra
giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự
án, như dự án đường Hồ Chí Minh, cảng Cái Lân, hầm đường bộ Hải Vân, cầu Bãi
Cháy, v.v...
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- Nghiên cứu thiết kế các công trình giao thông có xét đến yếu tố thẩm mỹ đảm
bảo sự hài hòa với cảnh quan môi trường của dự án.
3.2. Trong khai thác vận tải:
- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu; thí điểm các giải pháp sử
dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả.
- Ứng dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí tự nhiên nén
(CNG) cho phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và trên
tàu thủy cỡ nhỏ.
- Nghiên cứu sử dụng bộ trung hoà khí thải cho phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ.
- Áp dụng thí điểm công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh trên
các đoàn tàu khách.
- Nghiên cứu, ứng dụng thí điểm việc sử dụng biodiesel cho phương tiện giao
thông đường thủy.
- Nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng thử nghiệm lò đốt rác, thiết bị xử lý nước thải cho
tàu biển. Đề án do Trường Đại học Hàng hải chủ trì, hiện sản phẩm đã được Tổng
Công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng đặt hàng để lắp đặt cho một số tàu biển
đóng mới cho chủ tàu Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất thải từ tàu biển tại khu vực Hải Phòng Quảng Ninh.
- Chế tạo thí điểm lò đốt chất thải rắn từ tàu bay cho Cảng hàng không Quốc tế
Nội Bài.
- Thiết kế, chế tạo nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả trên tàu thủy nhằm tiết kiệm nhiên
liệu giảm phát thải khí nhà kính.
- Ứng dụng thí điểm năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trên quốc lộ, báo hiệu
đường thủy nội địa.
3.3. Trong sản xuất, kinh doanh:
- Áp dụng công nghệ tiên tiến để thu gom và xử lý chất thải sản xuất (nước thải,
chất thải rắn) tại các bệnh viện GTVT.
- Nghiên cứu tái sử dụng chất thải sản xuất (chất thải hạt mài NIX) để làm đường
giao thông, san lấp mặt bằng, gia cố ụ tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, v.v... tại Công ty
TNHH Nhà máy Tàu biển HUYNDAI-VINASHIN.
Trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2005 - 2010 Bộ Giao thông vận tải đã giao
76

các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực
hiện: 03 dự án BVMT cấp Nhà nước, 82 đề án, dự án bảo vệ môi trường cấp Bộ, 30
nhiệm vụ bảo vệ môi trường; 118 dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bước đầu triển khai 07 đề án, dự án
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường
4.1. Xây dựng Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải:
Thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng,
trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động giao thông vận
tải. Hiện Đề án đang được Văn phòng Chính phủ Thẩm định. Một số giải pháp bảo vệ
môi trường đưa ra trong dự thảo Đề án đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai, bước
đầu đạt hiệu quả là:
- Dự án "Điều tra, nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng công nghệ lò đốt chất thải có
xúc tác xử lý khí thải đối với nguồn chất thải rắn thải ra từ tàu bay tại Cảng hàng
không Quốc tế Nội Bài".
- Dự án "Điều tra, đánh giá ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải
đường bộ và ứng dụng thí điểm kết cấu giảm ồn trên một số tuyến đường bộ".
- Dự án "Điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ sinh
học nhanh trên một số đoàn tàu điểm; đề xuất các giải pháp nhân rộng trên các đoàn
tàu khách của Đường sắt Việt Nam".
4.2. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông:
Sau khi Luật bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải đã
khẩn trương rà soát, xác định các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cần phải
thực hiện đánh giá tác động môi trường và tổ chức, hướng dẫn công tác lập, thẩm định,
phê duyệt và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án theo thẩm
quyền; Kết quả đạt được như sau:
- Thẩm định, phê duyệt 74 đề cương và dự toán kinh phí phục vụ điều tra, khảo sát,
nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng giao thông.
- Thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền 38 báo cáo đánh giá tác động môi trường
các dự án đầu tư xây dựng công trình cầu, đường bộ, công trình cảng biển, luồng hàng
hải và sân bay.
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Qua công tác đánh giá tác động môi trường đã thực hiện lồng ghép các biện pháp,
giải pháp bảo vệ môi trường trong dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngay từ
khi chuẩn bị đầu tư để chủ động tổ chức, thực hiện trong quá trình xây dựng, khai thác
công trình.
4.3. Trong quản lý kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường đô thị:
a/Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 quy định lộ trình áp dụng tiêu
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để tổ chức quản lý,
kiểm soát nguồn khí thải do hoạt động của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
gây ra ở cấp quốc gia, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí, góp phần cải thiện
chất lượng môi trường nói chung và môi trường không khí đô thị nói riêng, cụ thể như:
- Các loại xe cơ giới được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng các
mức tiêu chuẩn khí thải theo các Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương mức Euro 2 đối
với từng loại xe kể từ ngày 01/07/2007.
- Các loại xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng phải áp dụng mức tiêu chuẩn khí
thải theo quy định kể từ ngày 01/07/2006.
- Các ôtô đang lưu hành tại 05 thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải
Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ phải áp dụng mức phát thải theo quy định kể từ ngày
01/07/2006.
- Các ôtô đang lưu hành tại các tỉnh, thành phố còn lại phải áp dụng mức phát thải
theo quy định kể từ ngày 01/07/2008.
b/Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình "Cải thiện
chất lượng không khí ở các đô thị" - Chương trình số 23 trong Quyết định số
256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược
bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Khung kế
hoạch tổng thể đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số
4121/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2005 với phụ lục 08 dự án ưu tiên do các Bộ, Thành
phố chủ trì thực hiện; Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục Đăng kiểm Việt
Nam, Cục Y tế GTVT thực hiện 03 dự án trong giai đoạn 2007 - 2010. Hiện các dự án
đang trong giai đoạn hoàn thiện và bước đầu phát huy hiệu quả.
c/Thực hiện Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng
Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu, xây dựng Đề án kiểm
soát khí thải môtô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn trình Thủ
tướng Chính phủ. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
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909/QĐ-TTg ngày 17/06/2010. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tích cực chuẩn bị
các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện đề án.
III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
Trong thời gian qua cùng với sự phát triển của toàn ngành, Bộ Giao thông vận tải
đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có
liên quan tập trung triển khai công tác bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải. Các
Cục quản lý chuyên ngành, các Ban quản lý dự án đã thực hiện nghiêm túc công tác
đánh giá tác động môi trường. Việc bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong các
khâu lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải, bước đầu đạt
hiệu quả. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải vẫn cần được quan
tâm giải quyết các vấn đề sau:
1. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu
ảnh hưởng nặng nề nhất từ hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, do đó việc
đánh giá, dự báo và xây dựng các giải pháp thích ứng cho các lĩnh vực trong giao
thông vận tải là một yêu cầu bức thiết, đặc biệt là đối với mạng lưới đường bộ, đường
sắt và hệ thống cảng biển.
2. Lĩnh vực đường bộ: Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn ở các đô thị lớn
của nước ta đã trở thành vấn đề bức xúc, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ gây áp lực lớn về ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi
trường.
3. Lĩnh vực đường biển: Hệ thống cảng biển Việt Nam đã được đầu tư phát triển
trong những năm qua, tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ thu gom, xử lý chất thải từ hoạt
động của cảng, tàu biển tại cảng, đặc biệt là dầu thải từ tàu chưa được đầu tư đồng bộ.
4. Lĩnh vực đường sắt: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành đường sắt
đã đạt được bước tiến cải về chất và lượng. Tuy nhiên, đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ
môi trường cũng chưa tương xứng; hệ thống thu gom, xử lý chất thải chưa đồng bộ;
tình trạng xả rác, chất thải sinh hoạt dọc tuyến đường sắt còn khá phổ biến.
5. Trong lĩnh vực đường thủy nội địa: Môi trường cảng, phương tiện thủy nội địa
còn nhiều bất cập, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy
hại từ các hoạt động của cảng và phương tiện.
6. Trong lĩnh vực hàng không: Hàng không dân dụng Việt Nam đã có bước phát
triển nhanh chóng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước. Để đáp ứng các
yêu cầu của hàng không Quốc tế, việc tuyên truyền, phổ biến nhằm áp dụng đầy đủ
các quy định của ICAO về bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường
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hàng không cần tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
7. Y tế Giao thông vận tải: Y tế GTVT đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất thu
gom, xử lý nước thải, chất thải y tế; nhưng trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp nên
mới thực hiện đầu tư được cho một số bệnh viện, trung tâm y tế tại các thành phố lớn;
bên cạnh đó kinh phí thường xuyên để phục vụ vận hành, bảo dưỡng các hệ thống này
cũng chưa được đáp ứng đủ theo yêu cầu.
B. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
GTVT TRONG THỜI GIAN TỚI
Để phát huy kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai, quán triệt Nghị quyết
số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư, thời gian tới
ngành giao thông vận tải sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng tâm đã đề ra,
cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ chung
1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục thi hành pháp luật về bảo
vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới toàn thể đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải và người tham gia giao
thông.
1.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, quy định về bảo vệ môi
trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải để tạo hành
lang pháp lý, kỹ thuật cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ cơ quan quản lý đến
từng đơn vị trong ngành. Lồng ghép vấn đề môi trường, tiết kiệm năng lượng trong
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT.
1.3. Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải ứng phó với biến đổi
khí hậu và kịch bản nước biển dâng trình Bộ trưởng ban hành trong Quý IV năm 2009;
triển khai các đề án, dự án thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực
GTVT giai đoạn 2010 - 2015.
1.4. Nâng cao chất lượng giám sát, quản lý và cưỡng chế thi hành pháp luật bảo vệ
môi trường trong giao thông vận tải nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tác động tiêu cực
đến môi trường. Đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác bảo vệ môi trường vào
báo cáo của cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng, hàng năm.
1.5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, xử lý ô
nhiễm môi trường trong ngành GTVT.
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1.6. Chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn Quốc tế và khu vực về bảo vệ môi
trường. Xúc tiến hợp tác với các tổ chức Quốc tế để triển khai thực hiện các dự án hỗ
trợ về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực
GTVT.
2. Một số nhiệm vụ cụ thể đối các Cục quản lý chuyên ngành, các Ban Quản
lý dự án, các Doanh nghiệp ngành GTVT
2.1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam:
- Tiếp tục chỉ đạo và các giải pháp xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường trong khai
thác Hầm đường bộ Hải Vân.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thực hiện các giải pháp
thân thiện môi trường nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu bụi, tiếng ồn, xử lý sụt
trượt, phòng chống ngập lụt công trình đường bộ.
2.2. Cục Đăng kiểm Việt Nam:
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và từng bước triển khai các nội dung “Đề án
kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn mắy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố
lớn" đã được Thủ thướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường các biện pháp tuyên
truyền phổ biến nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội.
- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ "Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức
Euro 3, 4, 5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ"; chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để từng bước triển khai thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường
của các phương tiện giao thông vận tải.
2.3. Cục Hàng hải Việt Nam:
- Đầu tư thí điểm trạm tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại khu vực Hải Phòng Quảng Ninh và mở rộng áp dụng cho các cảng biển khác trong phạm vi cả nước.
- Tổ chức đánh giá, xây dựng và ứng dụng thí điểm các giải pháp giảm thiểu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng tới hệ thống cảng biển Việt
Nam.
2.4. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam: Tổ chức thí điểm việc quản lý môi
trường tại cảng đường thủy nội địa Hà Nội để làm cơ sở đánh giá, nhân rộng.
2.5. Cục Y tế Giao thông vận tải: Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng
và các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch
bệnh; các bệnh viện chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế
theo quy định.
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2.6. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án: Chủ động đề xuất các hạng mục bảo vệ
môi trường và dự toán kinh phí phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư để trình
duyệt làm cơ sở triển khai; thực hiện tốt các quy định về đánh giá tác động môi trường
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; tăng cường công tác thực hiện
các cam kết, các biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quản lý, giám sát môi
trường trong từng giai đoạn đầu tư dự án, đặc biệt là những dự án nằm trong khu vực
nhạy cảm về môi trường.
2.7 Các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp ngành GTVT:
- Tổ chức bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường, sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp. Thiết lập và triển khai áp dụng
hệ thống quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xây dựng, thực hiện các định mức tiêu thụ nhiên liệu, các quy chế về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức thực hiện việc thu gom, phân loại,
xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo quy định.
- Định kỳ quan trắc, đo đạc, đánh giá theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam các
thông số môi trường về nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung.
Trong sự nghiệp bảo vệ môi trường thì việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
có vai trò rất quan trọng. Khoa học công nghệ là công cụ, là giải pháp hiệu quả để bảo
vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường đã đi vào thực chất và đem lại hiệu quả
thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Với
tinh thần đó, Vụ môi trường xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc tổng hợp tình
hình công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 - 2010, định hướng công tác bảo vệ
môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trên diễn đàn tổng kết khoa học công nghệ ngành
giao thông vận tải./.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN
2006 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
I. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
I.1. Công tác xây dựng văn bản pháp lý kỹ thuật, TCN, TCVN và QCVN
Trong 5 năm qua, Cục ĐKVN đã tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật mang tính kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường nhằm quản lý kỹ
thuật hoạt động của các loại phương tiện giao thông vận tải. Các văn bản này không
những giúp Cục ĐKVN thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao mà còn góp phần
giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng phương tiện, bảo đảm an toàn giao
thông. Hàng chục văn bản pháp quy, hướng dẫn kỹ thuật... liên quan đến khoa học
công nghệ đối với từng loại phương tiện giao thông vận tải đã và đang được áp dụng
vào thực tiễn, phục vụ sản xuất. Nhiều Công ước quốc tế/Hiệp định/Biên bản ghi nhớ
liên quan tới khai thác phương tiện giao thông đã được nội luật hoá, dịch nguyên bản,
in ấn, phổ biến và chuyển giao miễn phí cho các doanh nghiệp, chủ tàu, chủ xưởng
dưới nhiều hình thức như bản in, các đĩa CD hay thông báo thường xuyên trên Website
của Cục. Trong vòng 5 năm, từ 2005 - 2010 và kể cả giai đoạn trước đó, Cục ĐKVN
đã chủ trì xây dựng và được các cơ quan thẩm quyền ban hành hàng trăm TCVN/TCN
trong lĩnh vực đăng kiểm.
Bắt đầu từ năm 2007, khi triển khai Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Cục
đã đăng ký chuyển đổi trên 50 TCVN/TCN sang các QCVN tương ứng. Theo đánh giá
chủ quan của chúng tôi, trong tổng số QCVN được Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành
thời gian vừa qua thì số lượng QCVN do Cục ĐKVN xây dựng chiếm tỷ lệ lớn khoảng
trên 50%, cụ thể như sau:
- Số lượng văn bản pháp lý kỹ thuật: đã trình và được ban hành 09, đã hoàn thiện
hồ sơ trình ban hành 04.
- Số lượng TCVN: đã ban hành 21, đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành 08.
- Số lượng QCVN: đã ban hành 14, đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành 18.
- Số lượng TCN đã ban hành 07.
I.2. Thực hiện các đề tài, dự án KHCN
Trong 05 năm qua, Cục ĐKVN đã chủ trì thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa
học công nghệ cấp Bộ, trong số đó phần lớn do Cục chủ trì thực hiện và một số được
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Bộ ủy quyền để kết hợp với các đơn vị kinh tế ngành giao thông. Số lượng đề tài đã
thực hiện trong 5 năm vừa rồi là trên 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đến nay
đã có 18/20 đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu và số còn lại thuộc kế hoạch 2010
đang sắp hoàn thành. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và
không có đề tài nào vi phạm là 20.
I.3. Năng lực và trang thiết bị khoa học công nghệ phục vụ kiểm tra, thử
nghiệm
Cục ĐKVN có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật khá hoàn chỉnh, đa ngành kỹ
thuật, cơ khí giao thông vận tải. Trong khoảng 1.200 cán bộ công nhân viên chức toàn
Cục có trên 900 kỹ sư, tốt nghiệp đại học, gần 100 người trên đại học. Ngoài ra còn có
nhiều GS, TSKH được mời vào Hội đồng khoa học Cục ĐKVN. Họ là những Giảng
viên các trường đại học, Cán bộ nghiên cứu tại các Viện, các Chuyên gia, quản lý kỹ
thuật tại các nhà máy dân sự và quân đội. Đội ngũ cán bộ khoa học của Cục ĐKVN có
khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại trong một số lĩnh vực liên quan tới thiết kế, chế
tạo, thẩm định thiết kế các loại phương tiện giao thông.
Về trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,
Cục ĐKVN có Trung tâm Thử nghiệm khí thải (NETC) mang tầm cỡ quốc gia và khu
vực, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC), thiết bị kiểm tra không phá huỷ
(NDT), chụp X-quang, kỹ thuật số… Trong giai đoạn 2005 - 2010, vị thế của Cục
Đăng kiểm Việt Nam được nâng lên từ hoạt động khoa học công nghệ.
I.4. Hợp tác quốc tế
Trong thời gian qua, Cục ĐKVN đã chủ động, tích cực hợp tác với các Tổ chức
Quốc tế, các chuyên gia trong nước và Quốc tế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm
vụ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục
vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận... trong các lĩnh vực đăng kiểm phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ, đầu máy toa xe, tàu biển, tàu sông, sản phẩm công
nghiệp. Cụ thể là Cục Đăng kiểm Việt Nam là Phó Tổng thư ký thường trực IMO VN;
Hợp tác với tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO; Là thành viên chính thức của tổ chức phân
cấp tàu OTHK, Hợp tác với IACS, Là thành viên chính thức của Hiệp hội Đăng kiểm ô
tô Quốc tế (CITA); Đã được 12 chính quyền hàng hải các nước uỷ quyền kiểm tra và
cấp giấy chứng nhận theo luật cho tàu đăng ký trên đất nước họ; thoả thuận hợp tác và
thay thế nhau giữa đăng kiểm Việt Nam với 20 tổ chức đăng kiểm nước ngoài,... Ngoài
ra, Cục ĐKVN đã chủ động hợp tác với Swisscontact, ADB, JICA, JASIC, CITA...
trong việc hỗ trợ triển khai các hoạt động khoa học công nghệ.
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II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Giai đoạn 2010 - 2015 Cục ĐKVN sẽ tập trung vào các hoạt động KHCN trên tinh
thần Dự thảo Chiến lược phát triển KHCN ngành GTVT 2010 - 2020. Trước hết tập
trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm bảo
đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, góp phần xây dựng
ngành giao thông vận tải phát triển bền vững. Hoạt động khoa học và công nghệ của
Cục ĐKVN trực tiếp góp phần quan trọng cho hoạt động đăng kiểm mà cụ thể là phục
vụ công tác chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại
phương tiện giao thông vận tải (tàu biển, tàu sông, xe cơ giới, đầu máy, toa xe...). Các
chương trình nghiên cứu sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả, phục vụ công tác quản lý
hoạt động kiểm định phương tiện giao thông. Trong những năm tới số lượng phương
tiện giao thông vận tải nước ta phát triển không ngừng cả về số lượng, chủng loại và
tin chắc hoạt động KHCN của Cục ĐKVN sẽ không ngoài mục đích đó.
Định hướng sắp tới là tăng cường nhân lực và kiện toàn công tác tổ chức quản lý
khoa học công nghệ trong Cục ĐKVN. Kiện toàn Hội đồng Khoa học Kỹ thuật theo
hướng nâng cao vai trò tư vấn và phản biện, thẩm định những nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của ngành, tham gia các Hội. Tin học hoá cơ sở dữ liệu nghiên cứu (con
người, tổ chức, đề tài, dự án, kết quả…) để phục vụ tra cứu và chuyển giao kết quả,
đồng thời cũng giúp cơ quan quản lý nắm vững hiện trạng vấn đề nghiên cứu để tư vấn
đầu tư hiệu quả, tránh trùng lặp. Thông tin kết quả nghiên cứu qua web, tạp chí, báo
viết và báo hình… xây dựng thư mục điện tử, kết nối hoạt động KHCN với các Trung
tâm Tin học của Bộ và các Cục liên quan.
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Giai đoạn 2005 - 2010, trong khuôn khổ Kế hoạch khoa học công nghệ và Kế
hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức triển khai
thực hiện 18 Đề tài trọng điểm cấp Bộ, thực hiện nhiệm vụ biên soạn 19 tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật và 10 đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường với tổng kinh phí là
9,712 tỉ đồng.
Phạm vi thực hiện các Đề tài ngiên cứu khoa học, Dự án sản xuất thử nghiệm, biên
soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao trùm hầu hết
các lĩnh vực hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho cơ quan quản lý nhà nước, cho
các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, cụ thể là:
1.1. Kết quả thực hiện nhiều Đề tài đã giúp xác định được cơ sở khoa học cho
việc định hướng công nghệ, xây dựng cơ chế, chính sách và quy hoạch phát triển
hàng không như:
- Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý giờ hạ cất cánh (slot) tại các cảng
HK quốc tế của Việt Nam” đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc điều phối,
giới hạn khai thác sân bay, cách thức xây dựng giới hạn khai thác sân bay, thuật toán
hỗ trợ quyết định chuyến bay; xác định cơ quan có trách nhiệm điều phối giờ hạ cất
cánh. Kết quả Đề tài đang được áp dụng trong thực tiễn.
- Đề tài “Nghiên cứu các định hướng công nghệ chính tác động lớn đến các hãng
vận tải HKDD VN giai đoạn 2006-2010” đã đưa ra định hướng lựa chọn công nghệ áp
dụng cho các hãng Hàng không dân dụng Việt Nam một cách khoa học và là tài liệu
tham khảo hữu ích cho các hãng Hàng không Việt Nam trong quá trình xây dựng và
triển khai chiến lược kinh doanh, giúp các hãng hàng không đưa ra những quyết định
đúng đắn trong đầu tư, phát triển công nghệ.
- Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung giá và giải pháp kiểm soát giá
dịch vụ hàng không” đã được sử dụng trong quá trình xây dựng Thông tư của Bộ Tài
chính ban hành khung giá vận chuyển hàng không nội địa và một số dịch vụ hàng
không phù hợp với cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh, hội nhập Quốc tế
trong lĩnh vực hàng không.
- Kết quả Đề tài ”Nghiên cứu phân loại vùng trời và phân công trách nhiệm điều
86

hành bay trong vùng trời Việt Nam” đang được áp dụng vào quá trình xây dựng, thiết
lập các vùng trời trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.
1.2. Các Dự án sản xuất thử nghiệm đã triển khai thực hiện đang đem lại lợi
ích thiết thực cho các doanh nghiệp hàng không, góp phần hỗ trợ phát triển công
nghiệp hàng không, cụ thể là:
- Sản phẩm đèn phụ trợ dẫn đường sử dụng công nghệ LED từ Đề tài “Nghiên cứu
ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED cho các sản phẩm đèn hiệu thuộc hệ thống thiết
bị đèn phụ trợ dẫn đường sân bay” đang hấp dẫn các doanh nghiệp Cảng hàng không
vì tiết kiệm năng lượng.
- Lò đốt chất thải rắn từ tàu bay có xúc tác xử lý khí thải là sản phẩm của Dự án
sản xuất thử nghiệm “Điều tra nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng công nghệ lò đốt chất
thải có xúc tác xử lý khí thải đối với nguồn chất thải rắn thải ra từ tàu bay tại Cảng
hàng không quốc tế Nội Bài” được chọn triển lãm tại Hội nghị môi trường toàn quốc
lần thứ IV và Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc đang đề nghị sớm chuyển
giao để sử dụng.
- Thiết bị ghép kênh đa dịch vụ, sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo
thiết bị ghép kênh đa dịch vụ”, đang được Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật hàng
không ATTECH hoàn thiện để đưa vào thương mại.
1.3. Hệ thống tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng trong thời gian qua đều đã
được Cục Hàng không Việt Nam ban hành và đang được áp dụng trong ngành
hàng không.
Các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đều đang được hoàn thiện
và thực hiện quy trình thẩm định theo quy định. Những khó khăn về thủ tục hành
chính đang làm chậm tiến trình ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia.
1.4. Các Đề án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đang được thực hiện từng bước một
cách khoa học: Đi từ khảo sát, điều tra cơ bản đến xây dựng các giải pháp giảm thiểu ô
nhiễm môi trường tại Cảng hàng không; từ việc nghiên cứu áp dụng phương pháp của
ICAO để xây dựng bản đồ tiếng ồn cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đến việc
xây dựng bản đồ tiếng ồn cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn
Nhất và các Cảng hàng không khác nhằm phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất,
xây dựng chính sách tiếng ồn cho từng Cảng hàng không trong tương lai; từ việc phổ
biến tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam, của Tổ
chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO đến việc xây dựng hệ thống quản lý môi
trường trong các cơ quan, đơn vị hàng không dân dụng.
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1.5. Tại các Tổng Công ty thuộc ngành hàng không đổi mới công nghệ được
coi là xu hướng tất yếu để duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các
doanh nghiệp hàng không, ngoài việc sử dụng vốn hỗ trợ của nhà nước đã bỏ thêm
kinh phí để thực hiện các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ phục vụ chính mình
2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Có thể đánh giá, phân loại hiệu quả thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử
nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo
các nhóm như sau:
2.1. Theo tiêu chí tuân thủ quy định quản lý
Nhìn chung, các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, biên soạn tiêu chuẩn quy chuẩn
kỹ thuật và nhiệm vụ bảo vệ môi trường các năm qua được triển khai thực hiện phù
hợp với Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp
Bộ, với Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải
quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng
nguồn kinh phí ngân sách nhà nước
Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ uỷ quyền quản lý do Bộ giao thì có nhiều
vướng mắc, cụ thể là: phân cấp thẩm định Thuyết minh đề cương, phê duyệt kết quả
thẩm định đề tài chưa rõ ràng, chồng chéo và chưa đảm bảo chất lượng chuyên môn;
kinh phí quản lý theo uỷ quyền không có trong khi phải làm đầy đủ nhiệm vụ quản lý,
chủ trì.
2.2. Theo tiêu chí chất lượng, hiệu quả
Nhóm Dự án sản xuất thử nghiệm và tiêu chuẩn cơ sở đều được hoàn thành đúng
hạn, có sản phẩm và hữu dụng.
Các Đề tài nghiên cứu ứng dụng đạt kết quả tốt, hữu dụng chiếm tỉ lệ không cao.
Nhiều Đề tài có kinh phí cấp lớn nhưng kết quả không như mong muốn, đa phần do
mục tiêu Đề tài quá khái quát, không rõ ràng và Chủ nhiệm không phù hợp. Cần
nghiên cứu chấn chỉnh thủ tục thẩm định, phê duyệt Thuyết minh đề cương và chọn
Chủ nhiệm.
2.3. Về quy trình quản lý Đề tài, nhiệm vụ KHCN
Quy định quản lý Đề tài ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT đã đưa
hoạt động triển khai Đề tài, Dự án vào nền nếp. Tuy nhiên có nhiều phần còn chưa chi
tiết dẫn đến việc triển khai tuỳ tiện, lúng túng nhất là việc uỷ quyền quản lý. Việc thẩm
định Thuyết minh, chọn Chủ nhiệm cần được tiến hành chi tiết hơn và chuyên môn
hoá theo chuyên ngành hơn.
88

Hiện nay, do vướng mắc thủ tục hành chính cho nên cần tập trung ưu tiên cho việc
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để có thể nhanh chóng đưa vào áp dụng. Cần có kiến nghị
điều chỉnh thủ tục phê chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để
giảm thủ tục hành chính trong việc thẩm định ban hành và nâng cao chất lượng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
3. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ KHCNMT GIAI ĐOẠN 2010-2015
Trên cơ sở quy hoạch ngành Hàng không dân dụng, nhu cầu phát triển ngành Hàng
không và hiện trạng, Cục Hàng không đề xuất một số định hướng nhiệm vụ khoa học
công nghệ thời gian tới như sau:
1. Nghiên cứu áp dựng các công nghệ tiên tiến để chế tạo các chi tiết, máy móc,
thiết bị hàng không nhằm thay thế hàng nhập khẩu, phục vụ chương trình nội địa hoá
sản phẩm.
2. Nghiên cứu làm chủ kiến thức về thiết kế, công nghệ chế tạo các sản phẩm, các
công trình xây dựng hiện đại để áp dụng trong ngành Hàng không.
3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CNS/ATM mới vào Việt Nam phù hợp với tiến
độ của khu vực và quốc tế.
4. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh trong ngành Hàng không dân
dụng. Ưu tiên xây dựng, tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Hàng
không.
5. Nghiên cứu các giải pháp, các dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong
ngành hàng không và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tiếp tục tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và của Tổ chức hàng
không dân dụng quốc tế ICAO.
6. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Hàng không. Ưu tiên xây dựng
các tiêu chuẩn cơ sở.

89

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA NGÀNH
GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỶ NỘI ĐỊA
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Ngành vận tải đường thuỷ nội địa (ĐTNĐ) là một trong 5 ngành vận tải của cả
nước. Cũng như các ngành khác, vận tải ĐTNĐ hình thành và phát triển nhằm đáp ứng
nhu cầu kinh tế, dân sinh của xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu an ninh, quốc phòng.
Để đáp ứng được yêu cầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
Đảng và Nhà nước đã khẳng định Giao thông vận tải có vị trí đặc biệt quan trọng, cần
phải đi trước một bước, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải, tạo sự đồng
bộ trong các ngành giao thông vận tải (GTVT). Trong đó, vận tải thuỷ nội địa với lợi
thế tận dụng thế mạnh của mạng lưới sông kênh có mật độ cao, chảy qua hầu hết các
tỉnh, thành phố, thị xã đến tận thôn ấp và các sông lớn liên thông tới nhiều nước trong
khu vực có khả năng vận tải đang là một tiềm năng.
Với chức năng là một cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành giao thông vận
tải đường thủy nội địa thì công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật là một trong những hoạt động luôn được Cục Đường thủy nội địa
Việt Nam quan tâm thực hiện. Trong suốt 55 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn
2005 - 2010 các kết quả của hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng
quản lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và tạo đà đẩy nhanh tiến trình hội
nhập kinh tế của ngành.
I. GẮN KẾT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI VIỆC PHỤC
VỤ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NGÀNH:
Phát triển vận tải thủy trong những năm đầu thế kỷ XXI là tìm những giải pháp
đồng bộ nhằm tận dụng những tiềm năng sẵn có và tạo ra những tiềm năng mới nhằm
phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Vấn đề được đặt
ra liên quan tới nhiều ngành khoa học như: Khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa
học quản lý… đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách quản
lý ĐTNĐ từ Trung ương tới địa phương trong công tác khai thác, bảo vệ và giữ gìn tài
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sản vô giá mà thiên nhiên ưu đãi cho chúng ta để phục vụ đắc lực cho công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nước. Để phát triển ngành Giao thông vận tải thủy nội địa mạnh mẽ
hơn nữa trong thế kỷ 21, trong thời gian qua 01 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm
cấp Bộ và nhiều đề tài cấp Bộ đã được Cục đăng ký triển khai thực hiện, các kết quả
nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển
ngành. Đồng thời, là cơ sở hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông
ĐTND, các cơ chế chính sách tạo thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
đồng bộ có tính thực tiễn cao, từng bước đưa các hoạt động giao thông đường thuỷ đi
vào nề nếp, trật tự, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải phát huy tính chủ động
sáng tạo, tổ chức sản xuất vận tải hợp lý an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Hàng năm, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, phát minh sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy
trong các trường, hiệu quả công tác, quản lý và sản xuất của các đơn vị. Điển hình là:
- Các sáng kiến của Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1 “Thiết kế, thi
công mô hình đoàn tàu lai” tại bãi tập thủy nghiệp cơ bản của Phòng Đào tạo; các mô
hình được thiết kế gọn nhẹ, tự động, đáp ứng yêu cầu để học sinh thực tập sử dụng
dây, đầu ghép đoàn tàu với giá thành rẻ do giáo viên và học sinh nhà trường tự gia
công chế tạo, học sinh không phải đến các đoàn phương tiện thủy để học, hiệu quả của
các sáng kiến đã tiết kiệm cho nhà trường hàng chục triệu đồng mỗi năm.
- Hàng trăm sáng kiến của các đơn vị quản lý thủy nội địa, cảng vụ đường thủy nội
địa đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, sản xuất của đơn vị; đáp ứng
được yêu cầu quản lý, sản xuất, dễ áp dụng và hiệu quả thiết thực. Từ đó làm cho toàn
thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nhận thức được vai trò quan trọng của việc
ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh phong trào thi đua ứng dụng công nghệ mới,
sáng kiến cải tiến vào quản lý, sản xuất.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT,
Luật Giao thông Đường thủy nội địa và Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Cục đã
tiến hành rà soát hệ thống định mức, tiêu chuẩn về bảo trì, cải tạo nâng cấp công trình
giao thông ĐTNĐ, cảng bến thủy nội địa, thanh tra ĐTNĐ, đào tạo và kiến nghị sửa
đổi, bổ sung, xây dựng mới hệ thống định mức, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao thông
ĐTNĐ.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn được xây dựng trước đây, tham khảo kinh nghiệm và hệ
thống tiêu chuẩn của các nước và đúc kết từ hoạt động quản lý thực tế, năm 2007 Cục
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đã tiến hành xây dựng mới bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý đường thủy nội địa. Trong
đó, Tiêu chuẩn Việt Nam về phân cấp Kỹ thuật đường thủy nội địa và Quy chuẩn quốc
gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam đã được ban hành áp dụng, hài hòa với
hệ thống tiêu chuẩn của các nước trong khu vực. Đồng thời, năm 2010 có 05 tiêu
chuẩn cơ sở khác cũng đã được biên soạn và được công bố để áp dụng trong lĩnh vực
đào tạo, bảo trì, nâng cấp công trình giao thông đường thủy nội địa.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHCN GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỶ
NỘI ĐỊA TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Quan điểm phát triển:
- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mũi nhọn đồng thời với việc đánh giá lựa
chọn công nghệ phục vụ công tác quản lý ngành trong giai đoạn trước mắt. Tập trung
vào hướng phát triển công nghệ thông tin với các chương trình đã đăng ký trong Chiến
lược hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm Xây dựng hệ thống bản đồ kỹ thuật số, trang
WEB, hệ thống MIS theo từng chuyên đề.
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ
KHCN của các cán bộ, công nhân kỹ thuật ở mọi lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công,
vận hành, sản xuất,v.v... Cùng với tác phong công nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao
năng lực quản lý chung toàn ngành.
- Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Tổng kết kinh nghiệm việc
ứng dụng công nghệ mới để phổ biến áp dụng cho toàn ngành. Xây dựng cơ chế tạo
vốn tăng mức đầu tư cho khoa học từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn thu của các hoạt
động sản xuất kinh doanh, từ quỹ phát triển KHCN và từ các dự án liên doanh liên kết
trong nước và nước ngoài.
- Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài
nước để phối hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng KHCN.
2. Định hướng phát triển:
a. Về tổ chức:
- Củng cố hoạt động của hệ thống Hội đồng KHCN các cấp và mạng lưới cán bộ
quản lý khoa học chuyên trách đã được hình thành trong các năm qua.
- Phối hợp hoạt động KHCN của Cục với hoạt động KHCN của các doanh nghiệp
vận tải thuỷ.
- Chú trọng đào tạo cán bộ KHCN có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết về luật
pháp và có trình độ ngoại ngữ tốt.
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- Nghiên cứu các vấn đề cải tiến cơ cấu, cơ chế quản lý ngành, phối hợp chặt chẽ
với chương trình cải cách hành chính của Bộ và Nhà nước với mục tiêu gọn nhẹ và
hiệu quả thiết thực trong quản lý chuyên ngành.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn để đạt tính đồng bộ, thống nhất
và tiên tiến để có thể hoà nhập từng bước với các nước trong khu vực. Khẩn trương
khai thác hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO có kế hoạch chuyển đổi các tiêu chuẩn
ngành sao cho phù hợp với lộ trình chuyển đổi kinh tế của đất nước.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong việc quản lý cơ sở hạ tầng,
quản lý hoạt động vận tải và xếp dỡ:
b. Về quản lý cơ sở hạ tầng:
- Tập trung nghiên cứu xây dựng luận cứ cơ sở khoa học trong việc xây dựng quy
hoạch, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng từ đó đề xuất các cơ chế chính sách đảm bảo
cho phát triển vận tải an toàn và bền vững.
c. Về vận tải:
- Nghiên cứu nhu cầu vận tải và tổ chức mạng lưới vận tải phù hợp, tạo điều kiện
cho lực lượng vận tải quốc doanh cũng như ngoài quốc doanh phát huy hết năng lực
củng cố và mở rộng thị trường vận tải theo hướng: vận tải các mặt hàng truyền thống,
vừa kết hợp với tổ chức vận tải container, vận tải Bắc - Nam, vận tải quá cảnh, vận tải
khu vực nông thôn và miền núi.
- Tập trung nghiên cứu đổi mới tính năng nâng cao tốc độ chạy tàu, đa dạng hoá
đội tàu sông với cơ cấu công suất và hợp lý.
- Xây dựng hệ thống dịch vụ vận tải như hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hoa tiêu cung
ứng nguyên vật liệu, cung ứng các dịch vụ hậu cần nhất là tại các đầu mối giao thông
của tuyến vận tải quốc tế.
- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực bốc xếp cảng sông và
chú trọng liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ của nước ngoài.
- Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông
đường thuỷ nội địa, chủ yếu là vấn đề an toàn của phương tiện và người lái. Các giải
pháp giảm thiểu tác động của hoạt động GTVT thuỷ tới môi trường.
- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, sáng chế, lao động sáng tạo. Hàng năm
Cục và các đơn vị phải có kế hoạch sáng kiến, cải tiến ứng dụng KHCN vào công tác
của ngành. Xây dựng chính sách khuyến khích đãi ngộ đội ngũ làm công tác khoa học,
gắn liền với công tác thi đua khen thưởng và sự phối hợp của công đoàn các cấp.
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3. Các chương trình hành động:
- Xây dựng quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN ở phạm vi Cục ĐTND Việt
Nam, các đơn vị trực thuộc.
- Ban hành chính sách về đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng và đãi ngộ cán bộ
KH&CN. Triển khai chương trình đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao.
- Xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về KH&CN.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA CỤC Y TẾ GTVT
Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng
và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Ngành
giao thông vận tải là ngành có nhiều nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt
nặng nhọc độc hại nguy hiểm, công tác chăm sóc lực lượng lao động trong ngành đóng
vai trò quan trọng. Cục Y tế giao thông vận tải với chức năng nhiệm vụ là chăm sóc
sức khỏe người lao động, giám sát môi trường lao động, đề xuất các giải pháp cải thiện
môi trường lao động, giảm thiểu tác hại do môi trường lao động tới sức khỏe, phát
triển hệ thống khám điều trị bệnh nâng cao chất lượng sức khỏe người lao động trong
ngành GTVT và nhân dân khu vực xung quanh. Trong sự phát triển chung của Y tế
giao thông vận tải vấn đề nghiên cứu Khoa học và Công nghệ được đặt ra và ý thức
như một động lực của sự phát triển. Cục Y tế GTVT luôn coi công tác nghiên cứu
khoa học và công nghệ là biện pháp quan trọng nhằm phát triển và bồi dưỡng chuyên
môn tạo nguồn lực có trí tuệ cao để phục vụ sự phát triển Y tế ngành. Công tác nghiên
cứu Khoa học và Công nghệ được các đơn vị quan tâm phát triển trên nhiều lĩnh vực:
hệ thống tổ chức y tế, lĩnh vực y tế dự phòng, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh.
Nhiều đề tài dự án được triển khai ở tất cả các cấp quản lý: cấp cơ sở (27 đề tài), cấp
Bộ (15 đề tài và nhiệm vụ bảo vệ môi trường) và 01 dự án cấp Nhà nước. Kết quả
nghiên cứu đã được ứng dựng vào thực tiễn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nâng
cao chất lượng sức khỏe người lao động. Nhiều đề tài đã báo cáo tại các Hội Nghị
khoa học Quốc tế và trong nước như hội nghị khoa học Quốc tế y học lao động và vệ
sinh môi trường lần thứ 2 và lần thứ 3, Hội nghị Hội Thận tiết niệu Việt Nam, hội nghị
khoa học y tế GTVT…
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 về việc củng cố và hoàn thiện
mạng lưới y tế cơ sở; Nghị quyết 46/NQ-TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính
trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Với mục tiêu chỉ đạo: củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của ban
chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở, tăng cường phối hợp liên ngành, tăng cường cán
bộ và trang thiết bị kỹ thuật cho màng lưới y tế cơ sở, chuyển chăm sóc sức khỏe thụ
động thành chăm sóc sức khỏe tích cực và chủ động, hạn chế tối đa tác động tiêu cực
đối với sức khỏe do thay đổi môi trường, điều kiện lao động trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của
toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho
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người lao động. Với quan điểm đó Cục Y tế GTVT xác định công tác y tế dự phòng là
nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2005 - 2010 và là chiến lược phát triển Y tế Giao
thông vận tải giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó y tế cơ sở là mắt xích quan trọng của hệ
thống y tế dự phòng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để hoàn thành
nhiệm vụ này việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đổi mới tổ chức hệ thống y
tế dự phòng ngành GTVT giai đoạn 2005 - 2010”. Đề tài đã đề xuất nhiều kiến nghị
được ứng dụng và triển khai tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức
khỏe người lao động trong ngành GTVT.
Xã hội hoá công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ là một trong những nội dung quan
trọng của sự nghiệp đổi mới y tế khi đất nước chuyển từ cơ chế kinh tế bao cấp sang
cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ xã hội hoá y tế, công tác
chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu mới, các
dịch vụ y tế phát triển, yêu cầu của người dân về chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ngày càng
được đáp ứng tốt hơn cả về số lượng và chất lượng. Đề tài “Nghiên cứu mô hình tổ
chức và các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hệ thống y tế ngành Giao thông vận tải giai
đoạn 2006 - 2010” là một công trình nghiên cứu khoa học về mặt lý luận và thực tiễn.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào việc xây dựng, phát triển ngành y tế
Giao thông vận tải.
Góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm, triển khai nhanh và kịp thời mọi chủ
trương, chính sách và đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà Nước, hoạt động chuyên môn
đó là hiệu quả của đề án áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động y tế GTVT. Công
nghệ thông tin cũng làm đẩy nhanh công tác tuyền thông giáo dục nâng cao nhận thức,
chuyển tải thông tin y dược cũng như triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống
tác hại nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho lực lượng lao động trong ngành
GTVT, đặc biệt tại các công trường thi công (đến nay đã có hơn 100.000 lượt truy cập
trang thông tin điện tử của Cục Y tế GTVT).
Bảo vệ môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động là nhiệm vụ của
Cục Y tế GTVT. Từ năm 2005 - 2010 nhiều đề tài nghiên cứu và nhiệm vụ bảo vệ môi
trường được thực hiện góp phần vào cơ sở dữ liệu khoa học và đề xuất được các giải
pháp cải thiện môi trường lao động, giảm thiểu tác hại lên sức khỏe người lao động.
Đó là những cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, cơ quan giám sát, y tế đề ra các
chính sách để bảo vệ người lao động đối với các ngành nghề: Công nghiệp tàu thủy
(Nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm hạn chế những ô nhiễm môi trường gây ảnh
hưởng đến sức khỏe công nhân cạo gỉ làm sạch vỏ tàu ngành Công nghiệp tàu thủy),
Xây dựng cầu đường (Đánh giá tác động của các yếu tố tác hại nghề nghiệp do môi
trường lao động tại một số đơn vị xây dựng cầu đường ngành giao thông vận tải và đề
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xuất các giải pháp giảm thiểu), Sản xuất ô tô (Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường
lao động đến sức khỏe công nhân trong các cơ sở, sản xuất, lắp ráp ô tô ngành GTVT
và đề xuất giải pháp giảm thiểu), lực lượng lao động tại các trạm đăng kiểm, lực lượng
thuyền viên (Đánh giá thực trạng môi trường lao động và mô hình bệnh tật của công
nhân tại một số doanh nghiệp vận tải thủy khu vực phía Bắc) và ngay cả đối với các
bệnh viện ngành GTVT (Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải y tế và tác động tới
môi trường tại các bệnh viện ngành Giao thông vận tải và các giải pháp khắc phục).
Bên cạnh công tác y tế dự phòng và bảo vệ môi trường, Khoa học và công nghệ
được nghiên cứu ứng dụng ngày càng phát triển tại các bệnh viện Giao thông vận tải:
02 đề tài cấp Bộ và 26 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu và báo cáo tại các Hội nghị
khoa học trong nước và Quốc tế. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị và
chẩn đoán bệnh giúp tăng cường hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Các đề
tài nghiên cứu điển hình là: Xử lý khó thở thanh quản sau rút ống nội khí quản bằng
thông khí nhận tạo BIPAP qua mặt nạ mũi; Nghiên cứu sử dụng sinh khối nấm linh chi
để phòng chống virus Viêm gan B. Mặc dù kinh phí nghiên cứu khoa học còn hạn chế
nhưng các đơn vị y tế GTVT vẫn phát huy nội lực để phát triển khoa học, ứng dụng
công nghệ mới như bệnh viện GTVT Trung ương, bệnh viện GTVT Đà Nẵng. Nhiều
đề tài cấp cơ sở thực hiện thành công: Nội soi sau phúc mạc qua lưng hông trong điều
trị sỏi tiết niệu; Điều trị sỏi tiết niệu bằng tán sỏi ngoài cơ thể; Phẫu thuật cắt trĩ theo
phương pháp Longo; Nội soi chỉnh hình tai giữa tại bệnh viện GTVT Trung ương; Vá
nhĩ bằng mảnh ghép tự thân phương pháp đặt giữa (OVERLAY); Phát hiện kiểm soát
sớm bệnh ung thư không gây ô nhiễm môi trường do bức xạ bằng sử dụng máy cộng
hưởng từ DWBV…
Được sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Cục, các cấp chính quyền, sự nỗ lực của
cán bộ Y tế GTVT, khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần say mê nghiên cứu, tất cả vì
sức khỏe người lao động ngành GTVT và nhân dân trong khu vực công tác nghiên cứu
khoa học đã có nhiều điểm sáng, góp phần phát triển Y tế ngành. Công tác nghiên cứu
khoa học và ứng dụng công nghệ mới phát triển phong phú bằng nhiều hình thức hoạt
động và nâng dần về chất lượng các đề tài điều này khích lệ nhu cầu sáng tạo trong đội
ngũ Y bác sỹ ngành GTVT, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người lao động ngày
càng cao.
Kiến nghị: trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và
công nghệ về chất lượng cũng như về số lượng đề tài các đơn vị cần được bổ sung kinh
phí cho hoạt động và đào tạo nâng cao kỹ năng trong công tác nghiên cứu khoa học.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
VÀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
1. Thực trạng trình độ công nghệ sản xuất và KHCN của ngành đường sắt:
Trong những năm vừa qua, công tác KHCN của ngành đường sắt đã có nhiều cố
gắng nổi bật, bước đầu đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa, hành khách.
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã gắn liền với nhu cầu thực tế của ngành, đảm bảo
hiệu quả, mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành, đưa KHCN gắn với các dự án đầu tư và
từng bước tiếp cận với công nghệ của các nước tiên tiến. Việc học tập kinh nghiệm của
nước ngoài, nghiên cứu ứng dụng một số quy trình công nghệ hiện đại đã được chú
trọng, kinh doanh vận tải đã hòa nhập với kinh tế thị trường và chủ động tham gia vào
vận tải liên vận quốc tế. Nhiều công trình, dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến đã
được triển khai, sử dụng với hiệu quả cao.
Tuy nhiên, so với mục tiêu chung về phát triển và hội nhập, công nghệ trong ngành
đường sắt còn ở trình độ thấp, chưa tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của vận tải
đường sắt trong tiến trình đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác KHCN còn hạn chế cả
về năng lực và điều kiện nghiên cứu. Các cơ sở nghiên cứu còn nghèo nàn, chưa được
đầu tư tập trung đầy đủ về thiết bị và nhân lực. Thông tin KHCN chuyên ngành đường
sắt cũng như kinh nghiệm của các nước có đường sắt phát triển chưa được cập nhật
thường xuyên, có hệ thống. Việc hợp tác giữa các đơn vị trong ngành đường sắt với
các trường đại học và trung tâm nghiên cứu KHKT trong nước còn nhiều hạn chế.
Về hệ thống tiêu chuẩn ngành đường sắt bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy
trình, quy phạm: một số quy trình, quy tắc chưa theo sát với công nghệ hiện đại. Hệ
thống tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế đường sắt gồm nhiều tiêu chuẩn khác nhau,
trong đó có nhiều tiêu chuẩn được ban hành từ lâu không còn thích hợp với sự phát
triển của khoa học công nghệ và sự hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế trong lĩnh vực
chuyên ngành đường sắt. Nhiều tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật chuyên ngành đường
sắt đã không còn thích hợp với yêu cầu triển khai áp dụng các thành tựu mới của
KHCN như tà vẹt bê tông dự ứng lực, ray hàn liền, thông tin tín hiệu tự động, cũng
như yêu cầu nâng cao tốc độ chạy tàu, thay đổi tiêu chuẩn về sức kéo, tải trọng trục,
khổ giới hạn... Trong công tác xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ngành chưa tập trung đầy
đủ được đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực đường sắt đảm trách, thiếu kinh phí và các
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điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác kiểm định các tiêu chuẩn cần cập nhật,
nâng cấp hoặc xây dựng mới.
2. Kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2005 - 2010
Cục đường sắt Việt Nam trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng quản lý nhà
nước chuyên ngành về GTVT đường sắt trong phạm vi cả nước. Nhiệm vụ và quyền
hạn của Cục Đường sắt Việt Nam được quy định trong Quyết định số 33/2008/QĐBGTVT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT là: Chủ trì xây dựng các văn bản
quy phạm về lĩnh vực đường sắt; xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành về GTVT đường sắt; tổ
chức thực hiện công tác NCKH, ứng dụng tiến bộ KHCN trong lĩnh vực GTVT đường
sắt thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Với mục tiêu phát triển GTVT đường sắt theo các nội dung quy họach đã được
phê duyệt, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội 5 năm
2006 - 2010, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho bước phát triển đến năm 2020, với
chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đường sắt Việt Nam báo cáo Bộ GTVT kết quả
thực hiện công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau:
2.1. Về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt
2.1.1. Về công tác xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn
Cục ĐSVN đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các Tiêu chuẩn,
Quy chuẩn kỹ thuật đường sắt giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau:
- Tổng số TCVN đã ban hành: 5 TCCS, 1 TCVN
- Tổng số QCVN đã hoàn thiện hồ sơ trình ban hành: 05
2.1.2. Về kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
Cục ĐSVN đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các đề tài NCKH
giai đoạn 2005 - 2010 cụ thể như sau:
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại A: 08.
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại B: 08.
- Tổng số đề tài đã hoàn thành, loại C: 01.
2.1.3. Đánh giá kết quả đạt được
Xác định nhiệm vụ KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong điều kiện
khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân lực, Cục Đường sắt Việt Nam đã chủ động
phối hợp với các đơn vị như Tổng công ty ĐSVN, Trường ĐH GTVT, Viện KHCN
GTVT, Công ty tư vấn thiết kế… để khai thác các nguồn lực KHCN và tìm hiểu các
vấn đề cấp bách phục vụ sản xuất, từ đó xây dựng kế hoạch KHCN hợp lý, đồng thời
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đôn đốc sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các Ban chủ nhiệm đề tài tập
trung nghiên cứu, nên các Đề tài được giao đã được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất
lượng tốt, có tính ứng dụng cao.
Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được công bố, ban hành đã phục vụ kịp thời
công tác duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới và khai thác đường sắt. Nhiều đề tài NCKH
đã được các đơn vị sản xuất trong ngành đường sắt đặc biệt quan tâm và đã được triển
khai ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng quản lý hoạt động
KHCN ngày càng được củng cố, đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng các quy định của
Nhà nước. Qua 5 năm thực hiện, công tác KHCN đã gắn bó hơn với nhu cầu phát triển
kinh tế xã hội, thích nghi với cơ chế thị trường, hòa đồng với các sản xuất kinh doanh và
đã đạt được nhiều thành tựu trong các mặt: lập quy hoạch định hướng phát triển ngành,
quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ công nghệ tạo ra nhiều
sản phẩm mới trong các lĩnh vực vận tải, công nghiệp và xây dựng công trình góp phần
quan trọng bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành.
3. Nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2010 - 2015
Với mục tiêu phát triển GTVT đường sắt theo các nội dung quy họach đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
xã hội 5 năm 2010 - 2015, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho bước phát triển đến
năm 2020, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Đường sắt Việt Nam dự kiến kế
họach KHCN giai đoạn 2010 - 2015 cụ thể như sau:
- Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bao gồm: các tiêu chuẩn Việt Nam, quy
chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở và các quy phạm kỹ thuật xây dựng là những văn bản pháp
quy kỹ thuật được dùng làm cơ sở để thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng trong công tác làm mới, khôi phục, cải tạo, khai thác, bảo dưỡng, sửa
chữa đường sắt trong mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, gồm đường
đơn và đường đôi khổ 1000 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất là 120 km/h;
đường đơn và đường đôi khổ 1435 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất 160 km/h;
đối với đường lồng khổ 1000 mm/1435 mm với tốc độ chạy tàu khách cao nhất là
120 km/h; đường sắt cao tốc; đường sắt đô thị.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp thu công nghệ và chế tạo trong
lĩnh vực sản xuất các vật liệu mới phục vụ các dự án xây dựng đường sắt như: tà vẹt,
ghi, các phụ kiện liên kết, các vật liệu, thiết bị TTTH...
- Tham gia tổ chức xây dựng các quy trình, quy tắc kiểm định, thi công, nghiệm thu,
bảo dưỡng các nội dung liên quan công nghệ mới: ray hàn liền, ghi lồng tốc độ cao, liên
kết ray trực tiếp vào cầu dầm thép, hệ thống điều độ giám sát và đo kiểm vi tính...
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- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp KHCN đồng bộ đảm bảo chạy tàu tốc độ cao
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, so sánh lựa chọn phương án tốt nhất các giải pháp
công nghệ khả thi các quy định công nghệ phù hợp trong tổ chức điều độ vận tải, trong
thông tin tín hiệu, trong đầu máy toa xe và trong cơ sở hạ tầng đường sắt.
- Tiếp thu và mở rộng ứng dụng công nghệ thi công cơ giới trong sửa chữa, bảo
dưỡng đường sắt.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh
vực chuyên ngành giao thông đường sắt.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ trong
nước và ngoài nước. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để xây dựng, phát triển
KHCN trên cơ sở tận dụng tri thức kỹ thuật hiện đại của các nước.
4. Kiến nghị
Kết quả đạt được là đáng ghi nhận, tuy nhiên nhìn nhận thực tế, những người làm
công tác KHCN thấy rằng, do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan,
công tác KHCN còn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn còn thiếu, nhiều tiêu chuẩn lạc hậu, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của
KHCN. Nguồn nhân lực về KHCN còn nghèo nàn, cơ chế quản lý còn nặng nề, chồng
chéo.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo, Cục Đường sắt
Việt Nam kiến nghị:
- Bộ GTVT tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa cho Cục Đường sắt Việt Nam, đặc
biệt trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Tạo điều kiện phát triển, đào tạo chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý nhà
nước và kỹ thuật chuyên ngành, làm nòng cốt phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu
KHCN và tiếp thu, ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến;
- Có cơ chế tài chính phù hợp để cán bộ KHCN có thể chủ động trong hoạt động
nghiên cứu.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN
CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay, với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh
đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn), cùng với sự ủng hộ, quan
tâm từ các cấp Bộ, ngành, đơn vị liên quan, hoạt động KH&CN của Tập đoàn đã đạt
được một số kết quả đáng kể, đã triển khai ứng dụng hàng loạt các công nghệ tiên tiến,
áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh (SX-KD), góp phần
không nhỏ trong việc đóng mới các sản phẩm trọng điểm của ngành, đã chế tạo thành
công một loạt sản phẩm chủ lực được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.
Có được thành công đó chính là nhờ sự miệt mài lao động, sáng tạo, ý chí, lòng
quyết tâm và đặc biệt là sự quan tâm nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả những thành
tựu của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sửa chữa và đóng mới các loại tàu của
Tập đoàn. Những thành công trong một loạt sản phẩm tàu đóng mới này đã khẳng định
uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin trên thị
trường trong nước và quốc tế.
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN
1. Các nhiệm vụ KHCN đã thực hiện:
Trong giai đoạn vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã thực hiện
67 đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm ở các cấp Nhà nước, Bộ,
ngành và đã đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; trong đó:
-

Cấp Nhà nước:
* Đề tài nghiên cứu khoa học:

25

* Dự án SXTN:

20

* Chương trình 119:

05

-

Cấp Bộ:

14

-

Cấp Tập đoàn:

03

Tổng số:

67

Trong đó:
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- Số lượng Đề tài/Dự án đã thực hiện thành công: 59
- Số lượng Đề tài/Dự án đang thực hiện: 2
- Số lượng Đề tài/Dự án không thành công: 6
06 nhiệm vụ không thành công đều là các Dự án SXTN được giao thực hiện trong
những năm gần đây và chủ yếu là do nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng của khủng
hoảng kinh tế gây nên khó khăn về tài chính, thị trường).
Một số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thời gian qua:
- Các nhiệm vụ KH&CN đều được đề xuất từ yêu cầu thực tế SX-KD của Tập
đoàn và ngành, qua các khâu tuyển chọn (các Hội đồng tư vấn KH&CN cấp Nhà nước
xác định hướng ưu tiên, sau đó đề xuất, tuyển chọn các nhiệm vụ thuộc hướng ưu tiên
rồi mới tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định) và góp phần giải
quyết những vấn đề lớn về công nghệ của ngành. Trong thời gian gần đây các nhiệm
vụ định hướng ứng dụng, có sản phẩm cụ thể, ứng dụng trong thực tế được ưu tiên,
một số ít nhiệm vụ được xây dựng phục vụ nhu cầu chuẩn bị trước về KH&CN.
- Các nhiệm vụ đã được thực hiện thành công đều đảm bảo về số lượng và chất
lượng sản phẩm (kết quả) theo thuyết minh đề cương và hợp đồng đã ký, được Hội
đồng KH&CN các cấp đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả.
- Ứng dụng thực tế: Phần lớn các nhiệm vụ được ứng dụng trong thực tế, trong đó
các Dự án SXTN đều có sản phẩm thực tế, kết quả hầu hết các đề tài cũng được ứng
dụng trong thiết kế, thi công đóng mới các sản phẩm của ngành
2. Một số khó khăn, thuận lợi chủ yếu
Khó khăn lớn nhất mang tính bao trùm ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện các
nhiệm vụ KH&CN của Tập đoàn trong giai đoạn 5 năm 2005 - 2010 là khủng hoảng
tài chính toàn cầu và quá trình tái cơ cấu toàn diện Vinashin. Ảnh hưởng này đã gây
rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chủ trì do:
- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tăng vọt hàng năm, có lúc hàng tháng so với
dự toán tại thời điểm phê duyệt buộc các chủ nhiệm phải “co, kéo” các khoản chi để
hoàn thành mục tiêu nghiên cứu.
- Nguồn vốn đối ứng để thực hiện các Đề tài và nhất là các Dự án sản xuất thử nghiệm
(SXTN) trở nên vô cùng khó khăn nên một số Dự án SXTN đã phải dừng thực hiện.
- Trong nghiên cứu khoa học, các đề tài, dự án SXTN cần số lượng rất ít các
nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... nhưng vẫn phải áp dụng đầy đủ các quy định về việc
tổ chức đấu thầu hiện hành nên gặp không ít khó khăn trong việc mời gọi được các nhà
thầu đủ khả năng tham gia cung cấp.
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Thuận lợi: Các văn bản pháp quy để quản lý KHCN đã được Bộ KH&CN, Bộ tài
chính ban hành tương đối kịp thời như: Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTCBKHCN ngày 04/10/2006 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài. Dự án khoa
học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLTBTC-BKHCN ngày 07/5/2007 về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán
kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng vốn ngân sách nhà nước...
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2005 từ chỗ ngành Công nghiệp tàu thủy mới chỉ đóng tàu chở hàng
11.500T - 12.500T với số lượng còn khiêm tốn, đến năm 2010 Tập đoàn đã đóng được
hàng chục tàu cỡ lớn, điển hình là tàu chở hàng rời 34.000 DWT, 53.000 DWT, tàu
chở ô tô 4.900 và 6.900 xe... xuất khẩu sang các nước có ngành đóng tàu đang phát
triển nổi tiếng như Anh Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Na Uy; tàu chở dầu thô
105.000DWT, kho nổi FSO-5 chứa xuất dầu 150.000T... phục vụ cho nhu cầu trong
nước; xây dựng ụ khô cỡ 100.000T, thiết kế được tàu 56.000T, 104.000T... Phần lớn
các tàu này được thực hiện từ năm 2005 là những tàu chỉ có một số ít quốc gia đóng
được và được đóng (do tính chất phức tạp đòi hỏi sự nghiêm ngặt về kỹ thuật - công
nghệ từ chủ tàu, đăng kiểm quốc tế và sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng tàu biển
trên thế giới).
Một số kết quả cụ thể về KH&CN đạt được phục vụ cho những thành tựu phát
triển trên như sau:
1. Đóng góp kết quả nghiên cứu, nâng cao trình độ công nghệ đóng tàu
Các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2005 - 2010 đã góp phần giải quyết những vấn đề
KH&CN mấu chốt, tạo ra các công nghệ và sản phẩm tiêu biểu mang tính chất đột phá
của ngành và đã giải quyết các vấn đề phục vụ công nghệ thi công đóng tàu trong giai
đoạn trên, cụ thể:
Về thiết kế, kiểm nghiệm, tư vấn:
- Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế tàu thủy như: Ship
CONSTRUCTOR, NUPAS - CADMATIC, TRIBOL;
- Thiết kế, kiểm định (bằng bể thử mô hình tàu thủy) các loại tàu thủy cỡ lớn, có
tính năng phức tạp;
- Thiết kế các tàu cỡ lớn, có tính năng phức tạp;
- Kiểm định tính năng thiết bị (cẩu, cầu trục, máy móc gia công cơ khí…), chất
lượng vật liệu (que, dây hàn, vật liệu phủ sàn boong, vật liệu nội thất tàu thủy…) sau
khi chế tạo.
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Về chế tạo các dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ gia công đóng mới tàu thủy:
- Công nghệ uốn ống trên máy CNC;
- Công nghệ tự động chế tạo, hàn, lắp ráp vỏ tàu thuỷ;
- Công nghệ uốn - ép 3D điều khiển bằng PLC, CNC;
- Công nghệ tự động chế tạo phân đoạn phẳng;
- Các loại máy hàn tự động, bán tự động;
- Máy chấn ép tôn 1.200 T, máy uốn ống CNC;
- Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn, dây chuyền sơ chế tôn.
Về thiết bị nâng hạ phục vụ đóng mới tàu thủy:
- Các loại cần cẩu, cổng trục;
- Các triền đà, đà bán ụ, ụ khô cỡ lớn đến 100.000 DWT;
- Các loại cần trục container cầu cảng;
- Các thiết bị và hệ thống phục vụ hạ thủy tàu.
Về các thiết bị và hệ thống sử dụng trên tàu thủy:
- Các công nghệ phục vụ chế tạo máy chính, máy phụ tàu thủy;
- Hệ động lực lái đẩy kiểu chữ Z, trục và chân vịt tàu thủy;
- Máy lái tự động kiểu điện - thủy lực;
- Các thiết bị làm hàng (cẩu, hệ thống tự động cân bằng kho nổi, hệ thống tiếp nhận và
cấp xi măng cho tàu chở xi măng rời, tiếp nhận và cấp dầu cho tàu chở dầu,…);
- Trang thiết bị điện trên tàu như: Hệ thống tủ bảng điện, động cơ điện, khí cụ
điện, các hệ thống điều khiển tự động;
- Thiết bị trên boong bao gồm: nắp hầm hàng, cần cẩu, tời các loại, hệ thống neo,
hệ thống cứu sinh, hệ thống lái, xích neo;
- Máy phụ tàu thủy bao gồm: nồi hơi, các loại bơm, các loại van, vòi và phụ kiện
đường ống, hâm nóng dầu thô, máy lọc nước biển, hệ thống đo báo mức các két, máy
phân li dầu nước.
Về sản xuất vật liệu phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu thủy:
- Thép tấm phục vụ đóng tàu và dân dụng;
- Que và dây hàn; thiết bị và dây hàn trọng lực;
- Vật liệu nội thất tàu thủy;
- Vật liệu phủ sàn boong; sơn tàu biển, vật liệu hàn, điện cực chống ăn mòn
Công nghệ thông tin và tự động hóa:
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- Công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất (quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị,
tàu thủy, hội nghị từ xa…), trong thiết kế, chế tạo, gia công, thử nghiệm (CAD, CAM,
phần mềm thử nghiệm)…
- Công nghệ tự động hóa trong sản xuất (các dây chuyền tự động phóng dạng, hạ
liệu, cắt, gia công, hàn, lắp ráp vỏ tàu thủy; các máy móc và hệ thống tự động phục vụ
đóng tàu); các thiết bị và hệ thống điều khiển trên tàu thủy (ứng dụng công nghệ khả
trình, chip thông minh, các vi điều khiển, vi xử lý …).
2. Một số kết quả nổi bật
2.1. Dự án KH&CN:
Trong số các nhiệm vụ KHCN đã thực hiện tại Tập đoàn có thể kể đến một dự án
KHCN lớn đã thực hiện thành công mang lại hiệu quả to lớn cho ngành đóng tàu, đó là
Dự án “Phát triển KH&CN phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000 DWT”. Đây là
một dự án lớn đầu tiên Nhà nước giao cho một đơn vị chủ trì, có 15 đơn vị thực hiện
các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước và 21 cơ quan phối hợp chính bao
gồm các Viện nghiên cứu đầu ngành về cơ khí, hàng hải, khoa học tàu thủy, Trường
đại học hàng đầu như Đại học Hàng hải, Đại học Bách khoa Hà Nội, Cục Đăng kiểm
Việt Nam; 22 tổ chức nước ngoài phối hợp chính gồm các Viện nghiên cứu, Công ty
đóng tàu và các hãng sản xuất vật tư thiết bị của Nhật, Đan Mạch, Na-uy, Hàn Quốc,
Trung Quốc. Một số kết quả cụ thể của dự án:
a) Sản phẩm dạng I: Sản phẩm quan trọng nhất trong thực hiện dự án KH&CN là
các thiết bị, dây chuyền công nghệ tạo ra và các sản phẩm được thương mại hóa trên
thị trường. Các sản phẩm của dự án bao gồm:
- 03 dây chuyền công nghệ:
+ Dây chuyền công nghệ sản xuất thiết bị và que hàn trọng lực;
+ Dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu phủ sàn boong;
+ Dây chuyền công nghệ làm sạch và sơn tổng đoạn.
- 346 thiết bị các loại, gồm: 2 thiết bị phục vụ thi công (máy uốn ép 3D, máy uốn
ống điều khiển bằng chương trình số), 15 thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất, và 329
trang thiết bị lắp đặt trên tàu (trong đó 321 tủ bảng điện, 3 thiết bị điều khiển, 4 thiết bị
lắp đặt trong khoang chở dầu thô) và hàng loạt các thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm, đo
lường khác.
Các sản phẩm được thương mại hóa bao gồm:
- Sản phẩm do các dây chuyền của dự án SXTN tạo ra đã được thương mại hóa,
đưa vào ứng dụng thực tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các đơn vị thực hiện
các dự án SXTN và các đơn vị khác. Cho đến nay, sản phẩm đã thương mại hóa của
các dự án với giá trị trên 10 tỷ đồng như sau:
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+ Vật liệu phủ sàn boong đã cung cấp lắp đặt cho 05 tàu đóng mới và sửa chữa tại
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng với số lượng trên 30 tấn sản phẩm đạt
giá trị 700 triệu đồng...
+ Vật liệu hàn trọng lực đã cung cấp cho các công ty đóng tàu với số lượng 20 tấn
sản phẩm đạt giá trị 500 triệu đồng.
+ Dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn đã phục vụ sản xuất cho 04 tàu đóng mới
với số lượng trên 50 tổng đoạn, tương đương trên 40.000 m2.
+ Tủ bảng điện lắp đặt trên tàu bao gồm 9 tủ bảng điện chính, trên 200 tủ bảng
điện khác với giá trị 6.306 triệu đồng.
- Sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ bao gồm Thiết kế công nghệ đóng tàu
chở dầu thô 104.000 DWT, Công nghệ thi công lắp ráp hệ trục lái đã được chuyển
giao cho Công ty đóng tàu Dung Quất với giá trị 13.900 triệu đồng
b) Sản phẩm dạng II:
- 178 bộ hồ sơ thiết kế (trong đó có 01 bộ hồ sơ thiết kế thi công tàu chở dầu thô
100.000 DWT).
- 107 bộ Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo.
- 06 phần mềm điều khiển hệ thống điện tàu thủy, thiết bị uốn ống...
- 94 báo cáo chuyên đề phân tích, tổng quan.
c) Sản phẩm dạng III:
- Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 19 bài.
- Số lượng sản phẩm đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích: 07 sản phẩm.
- Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành đóng tàu, hầu hết các sản phẩm của Dự án
KH&CN này (các thiết kế, quy trình kỹ thuật - công nghệ, các sản phẩm chế thử và
sản xuất được) đã được cấp chứng chỉ của Đăng kiểm Việt Nam (VR), một số có
chứng chỉ của Đăng kiểm quốc tế (ABS, DNV), các sản phẩm không yêu cầu chứng
chỉ của Đăng kiểm đều đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chứng nhận.
d) Kết quả đào tạo:
- Đào tạo được 05 thạc sỹ chuyên ngành tàu thủy, cơ khí và điện điều khiển.
- 06 chuyên gia nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu và 52 cán bộ KH&CN
trong nước đã ra nước ngoài học tập kinh nghiệm và hợp tác quốc tế.
- Hàng trăm cán bộ KH&CN đã được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua
việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các đơn vị chủ trì.
e) Hội nghị, Hội thảo khoa học:
Trong quá trình thực hiện, dự án đã tổ chức 02 Hội thảo KH&CN, 01 Hội nghị
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chuyên đề để đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Mỗi buổi
Hội thảo, Hội nghị đã thu hút trên 100 các nhà khoa học, quản lý và các chuyên gia
trong từng lĩnh vực tham gia. Các bài tham luận đã mang lại định hướng chung cho sự
phát triển của toàn ngành nói chung và thảo luận giải quyết được nhiều vấn đề hóc búa
mà trong quá trình sản xuất đã gặp phải, ngoài ra cũng đã tạo được mối liên kết rộng
lớn giữa các nhà khoa học của các chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển chung của
đất nước. Trong đó phải kể đến buổi Hội thảo tại Công ty CNTT Dung Quất về Công
nghệ đóng tàu và xây dựng ụ khô đã nêu bật được những vấn đề phức tạp, khó khăn và
những giải pháp trong quá trình thi công ụ khô 300.000 DWT và thực tế thi công đóng
mới tàu chở dầu thô 100.000 DWT. Hội thảo về phát triển công nghiệp phụ trợ được tổ
chức tại Tổng Công ty CNTT Nam Triệu đã đạt được sự thống nhất và định hướng
chung cho phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành CNTT với các doanh nghiệp
thuộc Hiệp hội cơ khí Việt Nam, với Tổng cục Kỹ thuật, Cục Kỹ thuật Hàng hải - Bộ
Quốc phòng trong công tác sản xuất thiết bị, linh phụ kiện trang bị trên tàu. Hội thảo
cũng đã tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị đầu ngành về cơ khí, hàng
hải và đóng tàu.
2.2. Đề tài KHCN:
a) Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng CAD để thiết kế thi công tàu chở dầu thô
100.000T theo các mô-đun” với khối lượng sản phẩm đồ sộ đặc biệt là hồ sơ thiết kế
thi công; Quy trình công nghệ chế tạo tàu chở dầu 100.000 DWT được Đăng kiểm,
nhà máy, chủ tàu chấp nhận và ứng dụng vào thi công tàu chở dầu thô 104.000 DWT
đóng tại Công ty CNTT Dung Quất.
b) Đề tài: ”Nghiên cứu, thiết kế và đề xuất các giải pháp thi công ụ khô phục vụ
đóng tàu chở dầu thô 100.000T” mang lại hiệu quả cao, bởi vì NSNN chỉ hỗ trợ một
phần nhỏ, nhưng đơn vị đã xây dựng thành công ụ khô để đóng tàu 104.000T, hơn nữa
chúng ta đã thiết lập được hồ sơ thiết kế chi tiết, xây dựng được các quy trình công
nghệ, các giải pháp thi công vừa tiên tiến, vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thi
công ụ khô cỡ lớn là một công trình phức tạp mà rất ít quốc gia thực hiện được, vì vậy
kết quả KH&CN của đề tài này rất có ý nghĩa đối với ngành CNTT Việt Nam.
2.3. Dự án SXTN
a) Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo, lắp ráp và đưa vào sử dụng dây
chuyền làm sạch và sơn kết cấu tổng đoạn để phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000T” đã
đưa vào ứng dụng dây chuyền làm sạch và sơn kết cấu tổng đoạn cho đóng mới sê-ri tàu
34.000 DWT, 53.000 DWT, tàu chở dầu thô 104.000 DWT, tàu chở ô tô...
b) Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ chế tạo thân tàu chở hàng rời 53.000T”
do Công ty đóng tàu Hạ Long chủ trì thực hiện đã đạt giải nhất Vifotec năm 2008 đóng
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góp cho sự ra đời một sản phẩm tàu mới có trọng tải lớn, tính năng kỹ thuật phức tạp.
c) Đề án “Xây dựng và nhân rộng mô hình thí điểm về quản lý năng lượng, kiểm
toán chi tiết và thực hiện một số giải pháp tiết kiệm năng lượng mẫu tại một số công ty
đóng tàu ” đã thực hiện trong 3 năm gần đây, tổ chức kiểm toán năng lượng được trên
20 công ty đóng tàu, đề xuất các giải pháp đồng bộ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả, xây dựng mô hình quản lý năng lượng mẫu cho các công ty đóng tàu giúp
giảm chi phí năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp tàu
thủy Việt Nam.
Các nhiệm vụ KH&CN được giao thực hiện kể trên đã có đóng góp thực sự và
hiệu quả vào công cuộc phát triển ngành đóng tàu Việt Nam trong việc đổi mới bộ
mặt công nghệ của ngành, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện và
nâng cao an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân đóng tàu, góp
phần mang lại hiệu quả và nâng cao uy tín của ngành đóng tàu Việt Nam trên trường
quốc tế.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
- Trong một giai đoạn khá ngắn ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (mà
VINASHIN là nòng cốt) đã đạt được sự chuyển biến khá nhanh về năng lực công
nghệ. Tuy vậy, nhìn nhận một cách khách quan thì ngành CNTT Việt Nam vẫn còn lạc
hậu khoảng 2 - 3 thế hệ công nghệ so với các nước có ngành đóng tàu phát triển. Hiện
nay các công nghệ mới vẫn liên tục được nghiên cứu, phát triển, do đó trong giai đoạn
tới phát triển KH&CN vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là yêu cầu vừa
là động lực để tạo ra thay đổi của ngành nhằm vượt qua khó khăn, củng cố, ổn định và
phát triển. Do đó, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ lớn hơn nữa của Nhà nước; đồng thời
Tập đoàn cũng cần có chiến lược, chính sách mạnh mẽ hơn giai đoạn vừa qua, nhất là
về đổi mới tổ chức và nguồn lực tài chính.
- Vai trò của khoa học về quản lý là rất quan trọng, nhưng chưa được chú ý đúng
mức trong ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (nhất là trên tầm mức quốc gia), vì
vậy cần số lượng tương xứng các nhiệm vụ nghiên cứu quản lý hướng tới thực tế của
Tập đoàn.
- Nghiên cứu cân nhắc cơ chế chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp đối với các đề
tài nghiên cứu khoa học, dự án SXTN tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình
nghiên cứu thử nghiệm.
- Nhà nước hỗ trợ lập các cơ sở nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đủ năng
lực để nghiên cứu các công nghệ tiên tiến thiết yếu của ngành công nghiệp tàu thủy
Việt Nam, tạo điều kiện đầu tư nâng cấp Viện KHCN tàu thủy thành một Trung tâm
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nghiên cứu ứng dụng cơ bản, hàng năm được cung cấp kinh phí sự nghiệp nhằm đào
tạo cán bộ chuyên ngành và tạo ra các công nghệ hiện đại cho ngành; đồng thời tiếp
tục hiện đại hoá, mở rộng Bể thử mô hình tàu thủy thành Trung tâm thử mô hình tàu
thủy lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
ĐỊNH HƯỚNG - NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
1. HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
1.1. Đánh giá tổng quát
Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, 5 năm qua hoạt động KHCN
của ĐSVN đã góp phần không nhỏ trong những bước đi vững chắc của tiến trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành đường sắt, từng bước hoà nhập với đường sắt các nước
trong khu vực và thế giới.
Trong giai đoạn 2005 - 2010, mặc dù còn nhiều khó khăn, ĐSVN và các đơn vị đã
dành ưu tiên đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ với kinh phí đáng kể.
Ở cấp ĐSVN đã đầu tư
(đơn vị tính: triệu đồng)
Năm

Số lượng đề tài cấp ĐSVN

Kinh phí cấp ĐSVN

2006

108

9.580

2007

92

8.530

2008

82

10.930

2009

81

15.800

2010

74

14.290

Cộng

437

59.130

Các Công ty vận tải ĐS và Liên hiệp sức kéo ĐS đã đầu tư
(đơn vị tính: triệu đồng)
Năm

Công ty VTHK Công ty VTHK
Hà Nội
Sài Gòn

CT VT
Hàng hoá

Liên hiệp
sức kéo

Cả 4
đơn vị

SL
đề tài

Kinh
phí

SL
đề tài

Kinh
phí

SL
đề tài

Kinh
phí

SL
đề tài

Kinh
phí

SL
đề tài

Kinh
phí

2006

18

182

26

397

10

114

12

178

66

871

2007

26

392

25

348

11

110

18

273

80

1.123

2008

24

351

25

380

9

80

18

266

76

1.077

2009

16

210

20

235

7

70

25

345

68

860

2010

20

259

40

648

6

55

40

770

106

1.732

Cộng

104

1.394

136

2.008

43

429

113

1832

396

5.663
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Các công ty hạch toán độc lập đã đầu tư:
(đơn vị tính: triệu đồng)
Năm

Số lượng đề tài nghiên cứu,
cải tiến kỹ thuật

Tổng kinh phí

2006

105

1050

2007

123

1115

2008

175

1675

2009

157

1520

2010

165

1865

Cộng

725

7.225

Với các đầu tư kinh phí này, hoạt động khoa học công nghệ đã đạt một số kết quả
nổi bật như:
- Đẩy nhanh nhịp độ phát triển của ngành, hoàn thành tốt nhiều mục tiêu phục vụ
sản xuất kinh doanh vận tải.
- Tạo ra sự chuyển biến tích cực về ứng dụng khoa học công nghệ mới trong ngành.
1.2. Đánh giá theo các chuyên ngành
1.2.1. Về vận tải
- Thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế vận tải của ngành đường sắt một cách
khách quan, khoa học, đề ra các giải pháp tăng hiệu quả khai thác các tuyến đường sắt
nhằm nâng cao thị phần vận tải và năng lực thông qua trên toàn mạng.
- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và khai thác vận tải, áp
dụng công nghệ tiên tiến vào chỉ huy điều hành chạy tàu.
- Thực hiện đa dạng hóa phương thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận tải quá
cảnh, vận tải liên vận quốc tế, vận tải chuyên luồng, chuyên tuyến, thuê khoán hành
trình; Từng bước thực hiện phương thức vận tải khép kín từ “kho” đến “kho”.
- Nâng cao năng lực thông qua trên toàn mạng. Nghiên cứu triển khai các giải pháp
tổng hợp để rút ngắn thời gian chạy tàu khách Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Đảm bảo tỷ
lệ tàu đi và đến đúng giờ cao.
- Xây dựng chính sách giá cước vận tải hợp lý, linh hoạt theo mùa, hành trình, bán
vé xa ngày, phù hợp với cơ chế thị trường, từng bước nâng cao thị phần vận tải.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, nhằm thoả mãn nhu cầu phục vụ ngày càng
cao của hành khách đi tàu.
- Tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị xếp dỡ cơ giới, phương tiện vận chuyển,
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tăng cường cơ sở vật chất cho các ga hàng hoá, xây dựng và cải tạo lại các hệ thống
nhà ga, ke, kho, bãi hàng đáp ứng yêu cầu đa dạng của dịch vụ vận tải.
- Mở rộng hệ thống bán vé điện toán trên toàn tuyến đường sắt và đang bước đầu
áp dụng hệ thống bán vé điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.
1.2.2. Về công nghệ xây dựng và bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng
- Tập trung các giải pháp cải tạo và nâng cấp các tuyến đường sắt nâng cao tốc độ
chạy tàu 80 - 90 km/h.
- Kết hợp nâng cấp với ứng dụng công nghệ mới và từng bước chuẩn bị điều kiện
về cơ sở hạ tầng để nối mạng đường sắt xuyên Á.
- Ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới: sử dụng ray hàn liền, lắp đặt các loại
phụ kiện liên kết đàn hồi kiểu mới, tà vẹt bê tông dự ứng lực; áp dụng công nghệ tiên
tiến của các nước phát triển trong sửa chữa cầu, hầm trên tuyến đường sắt Thống nhất;
sử dụng thử nghiệm và bắt đầu nhân rộng các tấm lát đường ngang bằng cao su của
CHLB Đức, Trung Quốc và Việt Nam.
- Sử dụng thiết bị cơ giới hiện đại để thi công và kiểm tra chất lượng cầu đường:
máy chèn đường, máy đo kiểm tra Matisa v.v...
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình quy phạm phục vụ bảo trì, kiểm tra
thường xuyên cầu, hầm, đường.
- Đẩy mạnh đầu tư thiết bị, kỹ thuật từ các nước phát triển, đầu tư có trọng điểm
gắn liền với chuyển giao công nghệ, đầu tư theo hướng chuyên sâu cụ thể được thực
hiện một cách có hiệu quả và mang lại biến đổi to lớn về công nghệ, kỹ thuật.
1.2.3. Về công nghệ sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy toa xe và phụ tùng
- Sản phẩm cơ khí đường sắt đã được ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tiếp cận tiêu
chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế UIC, AAR và quản lý chất lượng ISO 9001. Sức cạnh
tranh của sản phẩm được cải thiện và từng bước tiếp cận với khả năng xuất khẩu.
- Sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới: lắp ráp đầu máy diezel công suất
1900 mã lực, đóng mới toa xe điều hoà không khí thế hệ 2 v.v…
- Ứng dụng công nghệ và vật liệu mới để nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện
tính năng động lực của toa xe: lò so không khí, hãm đĩa, chất cách âm, cách nhiệt mới…
- Đưa vào sử dụng và học tập làm chủ trong việc sửa chữa và bảo dưỡng đầu máy
công suất 2000 mã lực của CHLB Đức. Học tập và làm chủ trong bảo dưỡng, sửa chữa
các cần cẩu hiện đại điều khiển bằng kỹ thuật số của CHLB Đức.
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1.2.4. Về thông tin, tín hiệu
Về thông tin
- Kết nối và hoà mạng thông tin Đường sắt với thông tin quốc gia và quân đội ổn
định, hiệu quả.
- Từng bước cải thiện, nâng cấp hệ thống thông tin của ngành: sử dụng đường
truyền cáp quang, tổng đài điện tử hiện đại, hệ thống nhân kênh, hệ thống điện thoại
truyền hình hội nghị HD … tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời chính xác, góp
phần điều hành sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao.
Về tín hiệu
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát hoạt động, hệ thống cảnh báo
đường ngang tự động góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu. Nâng cao chất lượng hệ
thống cảnh báo đường ngang tự động.
- Nghiên cứu ứng dụng điện khí tập trung bằng công nghệ kỹ thuật số kết hợp rơle và
thiết bị mới cho các dự án thông tin tín hiệu tuyến Thống Nhất và khu đầu mối phía Bắc.
1.2.5. Về công nghệ thông tin
- Đưa nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin vào trong điều hành và khai thác
vận tải: triển khai mở rộng hệ thống bán vé điện toán do cán bộ nhân viên ngành
Đường sắt thực hiện, kẻ biểu đồ chạy tàu bằng máy tính, bước đầu áp dụng hệ thống
bán vé điện tử.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng sửa chữa và
vận dụng ĐMTX. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, tiền lương, vật
tư tại một số đơn vị lớn.
- Đang nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ thống quản trị doanh nghiệp trong một
số đơn vị lớn để rút kinh nghiệm triển khai cấp ĐSVN
- Sử dụng mạng Intranet vào ứng dụng, xây dựng và phát triển website của đường
sắt Việt Nam, các đơn vị và nối mạng nội bộ v.v....
1.2.6. Về lĩnh vực quản lý
- Đang tiến hành chuyển đổi mô hình Công ty mẹ Tổng Công ty ĐSVN thành
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng Công ty ĐSVN, các công ty vận tải và
các đơn vị trực thuộc thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần.
- Việc đổi mới phân cấp, quản lý kinh tế, kỹ thuật được tiến hành ở tất cả các cấp,
các lĩnh vực vận tải, phương tiện, kết cấu hạ tầng, đã mang lại hiệu quả to lớn. Các
đơn vị, người lao động thấy rõ quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm, sản phẩm
tạo đà cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ vận tải.
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- ĐSVN chủ động ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia
đầu tư vào dịch vụ vận tải, kho bãi, đã đạt những kết quả rất khả quan như: tàu khách
du lịch Hà Nội - Lào Cai, tàu khách Sài Gòn - Nha Trang, tàu hàng chuyên tuyến Hà
Nội - Sài Gòn, Sài Gòn - Đà Nẵng, container Hải Phòng - Lào Cai.
- Việc xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy kỹ thuật, hệ
thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chỉ dẫn công nghệ… cho các lĩnh vực vận tải,
phương tiện, kết cấu hạ tầng được thực hiện thường xuyên đáp ứng yêu cầu sản xuất và
trở thành công cụ đắc lực trong quản lý kỹ thuật, chất lượng và quản lý kinh tế của ngành.
- Các đơn vị trong ĐSVN đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000
và đang chuyển đổi sang ISO 9001 - 2008.
1.2.7. Về môi trường
ĐSVN đã tổ chức các lớp học và phát hành tài liệu nội bộ hướng dẫn cho cán bộ
chủ chốt của các đơn vị những yêu cầu cơ bản về môi trường và các văn bản pháp quy
của Nhà nước. Đã thành lập Ban chỉ đạo môi trường ĐS để chỉ đạo và giải quyết các
hoạt động về môi trường ĐS.
1.2.8. Về đào tạo nguồn nhân lực
- Đã xây dựng và đang triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020
trong đó có đào tạo cho đường sắt cao tốc.
- Đã triển khai các chương trình: đào tạo lại và đào tạo sau đại học đối với các cán
bộ quản lý kỹ thuật; đào tạo chuyển giao công nghệ mới trong các dự án nhằm nâng
cao trình độ cho đội ngũ lao động tham gia dự án; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề; đào
tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ KHCN trẻ; đưa cán bộ quản lý kỹ
thuật đi đào tạo ở ngoài nước. Nhờ vậy, đội ngũ lao động đã có bước trưởng thành
quan trọng, từng bước đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của ngành.
- Hiện nay lực lượng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các khối như sau:
Tổng số

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

CĐ/TC

CNKT

Khối VT

12.754

12

51

2680

2779

7.232

Khối
CSHT

9.706

02

34

1260

1100

7.310

Khối CN

6.710

02

45

200

118

6345

Đ/v cổ
phần

9.025

0

30

710

690

7.595

1.3. Những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân
- So với mục tiêu chung về phát triển và hội nhập, khoa học công nghệ ngành
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đường sắt còn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, còn thua kém một
số nước trong khu vực.
- Trình độ công nghệ thấp, chậm được đổi mới là phổ biến. Các cơ sở công nghiệp
quy mô nhỏ, trang thiết bị chưa đồng bộ, lạc hậu, trình độ công nghệ hạn chế, sự liên
kết giữa các đơn vị với nhau yếu, khả năng cạnh tranh thấp, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm
trong nước chưa cao.
- Còn thiếu nhiều cán bộ đầu ngành, chuyên gia giỏi, đặc biệt là các chuyên gia về
công nghệ. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu khoa học công nghệ còn thiếu.
ĐSVN có ít đơn vị làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đều là đơn vị kinh
doanh độc lập nên chưa hội tụ đủ điều kiện phục vụ cho yêu cầu phát triển của ngành.
- Việc coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách chưa thật sự được quán
triệt, đa số các doanh nghiệp chưa thấy hết được thách thức và nhu cầu phải phát triển
khoa học công nghệ đặt ra cho chính đơn vị mình khi tiến hành hội nhập. Do phải lo
giải quyết sản xuất kinh doanh nên việc tập trung trí tuệ, công sức cho sự lãnh đạo và
chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ còn hạn chế.
- Các chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển chưa thực sự
gắn kết với chương trình phát triển khoa học công nghệ. Trong một thời gian dài
ngành ĐSVN mới chỉ đủ khả năng tập trung vào việc khôi phục, nâng cấp là chính,
việc chú trọng tới các công trình dự án xây dựng kèm theo công nghệ thiết bị mới còn
bị hạn chế.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dịch vụ vận tải còn yếu, tổ chức dịch vụ cồng
kềnh, chồng chéo, hiệu quả phối hợp vận tải đa phương thức chưa cao.
- Tổ chức quản lý triển khai ứng dụng khoa học công nghệ mới chỉ có ở cấp
ĐSVN, ở các đơn vị chỉ là kiêm nhiệm. Việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm soát hoạt động
khoa học công nghệ giữa các cấp còn chưa chặt chẽ, chưa tập trung cao và chưa có
biện pháp mạnh vào một số vấn đề cấp bách.
- Việc xây dựng mục tiêu và lộ trình phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho
sản xuất kinh doanh dài hạn đang được triển khai cần được phê duyệt chính thức để
làm căn cứ cho đầu tư phát triển.
- Chưa có quy chế khuyến khích hoặc bắt buộc các doanh nghiệp tích cực áp dụng
những thành tựu khoa học công nghệ. Môi trường khuyến khích đầu tư ứng dụng khoa
học công nghệ vào sản xuất kinh doanh chưa thuận lợi. Vấn đề bản quyền chưa thật sự
được quan tâm và đảm bảo.
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2. ĐỊNH HƯỚNG KHCN 5 NĂM 2010 - 2015
ĐSVN xác định định hướng phát triển KHCN trong 5 năm tới với 2 nội dung cơ
bản là:
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới trên
tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành.
- Tập trung nghiên cứu phát huy nội lực để phát triển khoa học công nghệ.
2.1. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ
mới trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành.
Khoa học công nghệ đường sắt trong giai đoạn tới phải đáp ứng và gắn liền với
mục tiêu tổng thể của ngành:
Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt hợp lý, thống nhất, đồng bộ và
hiện đại trong phạm vi cả nước, hình thành một số ga trung tâm kết nối cơ sở hạ tầng
và dịch vụ vận tải với các phương thức vận tải khác, tạo điều kiện cho ĐSVN phát
triển đuổi kịp các nước trong khu vực. Mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển thương
mại, dịch vụ, du lịch, phục vụ vận tải công cộng, đảm bảo phát triển ổn định, bền
vững, xây dựng ngành đường sắt trở thành một trong những ngành kinh tế vững mạnh,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực và chủ động trong việc hợp tác và tham
gia các diễn đàn quốc tế có liên quan. Phấn đấu đến năm 2015, thị phần vận tải về
đường sắt chiếm 6%-8% về tấn.Km hàng hoá, 10%-12% về hành khách.Km trong tổng
khối lượng của toàn ngành giao thông vận tải.
Trọng tâm của công tác Khoa học công nghệ của từng hệ trong thời gian tới là:
2.1.1 Về vận tải
- Tiến hành nghiên cứu khả thi ĐS cao tốc Bắc - Nam, trong đó ưu tiên đoạn Hà
Nội - Vinh và Sài Gòn - Nha Trang để trình Chính phủ và Quốc hội.
- Trong tổ chức, khai thác vận tải, sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả đã đạt
được trong thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào vận tải đường sắt giai đoạn
2011 - 2015 để đưa ra những loại hình hấp dẫn hơn, cơ chế linh hoạt, hiệu quả hơn.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức quản lý tiên
tiến, nâng cấp hệ thống điều độ, từng bước hiện đại hoá công tác tổ chức khai thác vận
tải và chỉ huy điều hành chạy tàu.
- Nâng cao năng lực thông qua và năng lực vận tải, từng bước hiện đại hoá trục
Đông - Tây, trục Bắc - Nam bằng các giải pháp hiệu quả và hợp lý nhất.
- Phát triển các tuyến mới phục vụ nhiệm vụ vận tải phù hợp với yêu cầu của kinh
tế - xã hội.
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- Phối hợp các giải pháp KHCN và đầu tư rút ngắn thời gian chạy tàu trên các
tuyến cho cả tàu khách và tàu hàng, phấn đấu đến năm 2020 chạy tàu Hà Nội - Sài
Gòn 24h, tổ chức tốt các đoàn tàu thoi từ Hà Nội, Sài Gòn đi các tỉnh lân cận với chất
lượng cao.
- Tổ chức tốt lịch trình các đoàn tàu trên tất cả các tuyến, ưu tiên tàu khách đồng
thời đảm bảo thời gian chạy tàu hàng.
- Tiếp tục mở rộng các hình thức vận tải: vận tải đa phương thức, vận chuyển
container, vận chuyển từ kho đến kho, cho thuê các đoàn tàu chuyên luồng, chuyên
tuyến. Tổ chức tốt vận tải hành khách, hàng hoá liên vận quốc tế.
- Cải tạo và phát triển hợp lý hệ thống đường sắt tại các đầu mối lớn, tham gia vận
chuyển hành khách nội đô.
- Ứng dụng thiết kế mới, công nghệ và vật liệu mới xây dựng các ga trung tâm trở
thành đầu mối trung chuyển, kết nối các loại phương tiện vận tải, đồng thời là trung
tâm dịch vụ đa năng. Đảm bảo tính thống nhất về quản lý, kỹ thuật và thông tin cho tất
cả các ga.
- Tăng cường trang thiết bị và hiện đại hoá công tác xếp dỡ, giải thể - lập tàu ở các ga.
- Phấn đấu tăng tính tiện nghi, chất lượng và đa dạng hoá các mặt phục vụ, nỗ lực
hạ giá thành vận tải, tạo sự thu hút cao đối với khách hàng.
- Hoàn thiện và mở rộng hệ thống bán vé điện tử trên tất cả các tuyến.
- Nghiên cứu ứng dụng chiến lược maketing định hướng thị trường để tăng sức
cạnh tranh lành mạnh trên thị trường vận tải trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu xây dựng chính sách toàn diện việc điều chỉnh giá cước linh hoạt
theo mùa, theo ngày, theo hành trình.
- Xây dựng hệ thống xử lý thông tin khai thác - quản lý toa xe, giảm thời gian
dừng toa xe, rút ngắn thời gian quay vòng toa xe.
2.1.2. Công nghiệp đầu máy - toa xe
- Hoàn thiện dây chuyền lắp ráp đầu máy diezel trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
- Xây dựng và đưa vào hoạt động dây chuyền đại tu đầu máy diesel đồng bộ.
- Đưa ra thị trường những loại hình toa xe, đoàn tàu mới đáp ứng yêu cầu vận tải
trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
- Nghiên cứu ứng dụng, vật liệu mới, công nghệ mới để nâng cao chất lượng phục
vụ hành khách, bảo vệ môi trường.
- Tiêu chuẩn hoá cụm chi tiết, phụ tùng và mô đun hoá trong sản xuất đảm bảo tiết
kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành chế tạo, nâng cao chất lượng chế tạo toa xe.
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- Từng bước áp dụng hệ thống dừng tàu tự động, trước mắt là áp dụng hệ thống hỗ
trợ giám sát tốc độ và tự động dừng tàu.
- Tiến hành điện khí hoá thử nghiệm tuyến Hà Nội - Hải Phòng để làm cơ sở phát
triển sức kéo điện cho giai đoạn tiếp theo
- Xây dựng và hoàn thiện trung tâm thử nghiệm đầu máy toa xe trong ngành.
- Chú trọng công tác tập hợp, bổ sung, sửa đổi quy trình - quy phạm - tiêu chuẩn,
từng bước áp dụng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
2.1.3. Về công nghệ xây dựng và bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng
- Từng bước cơ giới hóa việc bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng. Từng bước duy trì
chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt ở tiêu chuẩn quốc gia.
- Tập trung nghiên cứu cải tạo các điểm hạn chế năng lực thông qua tại các đèo
dốc (Hải Vân, Khe Nét, Ghềnh, Đồng Giao…), các đường cong bán kính nhỏ, mở rộng
nền đường, cải thiện trắc dọc.
- Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới về kiến trúc tầng trên gia cố và cải tạo các
cầu, hầm yếu, các đoạn nền đường yếu và hay ngập úng để nâng tải trọng, tăng tốc độ,
rút ngắn thời gian chạy tàu.
- Tập trung giải quyết một số dự án trọng điểm: vào cấp kỹ thuật tuyến đường sắt
Thống Nhất, triển khai dự án nâng cấp đường kết hợp sử dụng phối kiện đàn hồi kiểu
mới, tà vẹt bê tông dự ứng lực kết hợp hàn ray v.v...
- Làm chủ công nghệ thi công tiên tiến về cầu, hầm, đường; đến năm 2015 hệ
thống quản lý chất lượng công trình đạt trình độ khu vực và quốc tế. Từng bước hiện
đại hoá thiết bị, công nghệ thi công, tăng năng lực cạnh tranh, đấu thầu.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, kết cấu mới chống ngập, thoát nước và lũ
lụt tuyến ĐS Thống Nhất tại khu vực miền Trung.
- Gắn KHCN với công tác chuẩn bị đầu tư nâng cao năng lực vận tải cho các tuyến
mở mới và cải tạo;
- Chuẩn bị cho việc nối mạng xuyên Á và phát triển đường sắt nội đô.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, cấp kỹ thuật cho cơ sở hạ tầng.
2.1.4. Hiện đại hoá hệ thống TTTH
- Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu đảm bảo tăng năng lực thông
qua và an toàn chạy tàu.
- Tập trung phát triển và sử dụng hệ thống cáp quang, ga điện khí tập trung, hệ
thống chuyển mạch điện tử, thiết bị thông tin đầu cuối cho các tuyến và từng bước
nghiên cứu áp dụng chạy tàu kế tiếp.
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- Xây dựng hệ thống thông tin đoàn tàu - mặt đất.
- Xây dựng các ga điện khí tập trung đóng đường khu gian tự động, từng bước tự
động quá trình lập đường chạy, rút ngắn thời gian thao tác đón tiễn để tăng năng lực
thông qua ga và khu gian.
- Từng bước xây dựng hệ thống giám sát chạy tàu.
- Tiếp tục nâng cao độ tin cậy hệ thống cảnh báo đường ngang tự động và hệ thống
tự động giám sát cảnh báo đường ngang.
- Hiện đại hoá mạng viễn thông Đường sắt vừa phục vụ điều hành vận tải vừa kinh
doanh trong thị trường viễn thông.
2.1.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh ngành đường sắt
- Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và quản lý
ĐSVN với phương châm thiết thực, hiệu quả và coi đó là một trong những biện pháp
cơ bản để đổi mới quản lý, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực
cạnh tranh toàn ngành.
- Chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh,
quản lý và dịch vụ trong toàn ngành ĐSVN. Chủ động nối mạng quản lý kỹ thuật,
quản lý kinh tế cục bộ và tiến tới toàn ngành.
- Triển khai mở rộng hệ thống quản lý đặt chỗ, bán vé qua điện thoại, qua mạng
Internet...
- Xây dựng hệ thống tự động tìm hiểu, cung cấp thông tin chung về đường sắt tại
các ga.
- Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kẻ biểu đồ chạy tàu
thông thường, tiến tới kẻ và lựa chọn biểu đồ chạy tàu tối ưu.
2.1.6. Về môi trường
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của Nhà nước về môi trường trong
các khâu lập dự án, thiết kế và thi công sản xuất.
Giải quyết từng bước vấn đề xả rác và chất thải sinh hoạt trên đường sắt theo lộ
trình đã đăng ký với Bộ GTVT
2.2. Tập trung nghiên cứu phát huy nội lực để phát triển khoa học công nghệ
2.2.1. Về công tác quản lý
- Đổi mới toàn diện quản lý kinh doanh định hướng thị trường để phát triển và hội nhập.
- Ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ động liên doanh liên kết, tạo điều
kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải khách du lịch, vận tải hàng
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chuyên tuyến và kinh doanh sản xuất các sản phẩm, phụ tùng công nghiệp...
- Đổi mới cơ chế quản lý, liên hệ chặt chẽ thu nhập với kết quả lao động.
- Xác định việc ưu tiên đầu tư phát triển KHCN gắn liền với phục vụ kinh doanh
sản xuất.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và
thế giới.
- Xây dựng chiến lược sản phẩm cạnh tranh của từng đơn vị và toàn ngành trong
từng thời kỳ để tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong thị trường đường sắt
khu vực.
- Dành kinh phí thích đáng cho các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công
nghệ trong ĐSVN. Thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ để phục vụ các yêu
cầu về phát triển khoa học và công nghệ trong ngành theo quy định của Luật Khoa học
công nghệ.
- Ban hành quy chế quản lý các hoạt động KHCN trong ĐSVN.
- Tăng cường công tác cung cấp thông tin KHCN của ĐSVN và kinh nghiệm của
các nước có đường sắt phát triển.
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiên cứu sản xuất, các viện, các hiệp hội
khoa học kỹ thuật chuyên ngành, các trường đại học, các tổ chức khoa học công nghệ
trong và ngoài nước để ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật và bí quyết mới về công nghệ.
2.2.2. Đào tạo nhân lực
Tiếp tục triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020, trong đó có đào
tạo nhân lực cho phát triển đường sắt cao tốc.
Thực hiện chương trình đào tạo toàn diện, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Dành
kinh phí thoả đáng đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn, trọng điểm. Ưu tiên
đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật trẻ. Mở rộng
hình thức liên kết đào tạo với các trung tâm đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
PGS. TSKH. ĐẶNG VĂN UY
Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải
Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ (KHCN) cùng
với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy
mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước.
KHCN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mang tính quyết định. Sức
mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực KHCN. KHCN không những
chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào
thực tiễn công tác quản lý của các Bộ, Ban, Ngành góp phần hoàn thành nhiệm vụ
chính trị chung.
Là một đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân
lực về KHCN phục vụ chiến lược biển quốc gia, cũng như đóng vai trò là cái nôi phát
triển KHCN của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian
qua, Trường Đại học Hàng hải đã xác định rõ: cùng với giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ
phát triển KHCN là một trong hai nhiệm vụ chính của Nhà trường.
Sau đây chúng tôi xin đánh giá cụ thể các hoạt động KHCN của Nhà trường trong
5 năm qua và phương hướng thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020.
1. HOẠT ĐỘNG KHCN TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
1.1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN
Bảng dưới đây thể hiện kết quả 5 năm hoạt động KHCN của Trường và nguồn vốn
đầu tư.
2006
Đề tài cấp Nhà nước

2007

2008

1

1

2009

2010

Đề tài cấp Bộ

4

9

8

6

14

Đề tài cấp Trường

65

63

66

74

96

2360

2532

3043

1532

5533

Đề tài NCKH của sinh viên

8

11

11

13

35

Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

2,4

3,3

3,3

4,5

10,5

Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng)
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Trong giai đoạn 2006 - 2010, Trường Đại học Hàng hải đã thực hiện 01 đề tài cấp
Nhà nước và 33 đề tài cấp Bộ cùng 364 đề tài cấp Trường. Có thể dễ dàng nhận thấy
hoạt động KHCN của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải
ngày một tăng trưởng. So với năm 2006 thì sau 5 năm, số lượng đề tài và nguồn kinh
phí cho KHCN đã tăng trên 100%. Con số này thể hiện rõ sự ưu tiên cho phát triển
KHCN của Nhà trường. Hoạt động KHCN không chỉ sôi nổi trong tập thể cán bộ,
giảng viên mà đã thực sự truyền lửa NCKH vào sinh viên - một lực lượng cán bộ khoa
học tương lai của đất nước.
Không chỉ tích cực tham gia hoạt động KHCN về mặt số lượng mà chất lượng các
công trình NCKH cũng dần được nâng cao. Các công trình khoa học của Trường Đại
học Hàng hải trong những năm qua tập trung vào các mục tiêu chiến lược phát triển
KHCN của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong đó đặc biệt tập trung vào các công nghệ
cao, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Cán bộ
Nhà trường đã tích cực tham gia các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giao thông vận
tải. Các công nghệ mới trong chế tạo thiết bị liên quan đến động cơ Diesel tàu thủy,
nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử, nghiên cứu công nghệ mới trong đóng tàu,
nghiên cứu phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường đã được các nhà khoa
học của Trường tập trung thực hiện. Các kết quả nghiên cứu đã được đánh giá cao tại
hội đồng bảo vệ các cấp và có sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất
nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế biển.
Liên quan đến công tác quản lý, các đề tài NCKH các cấp của Nhà trường đã nhiều
công trình nghiên cứu ứng dụng để góp phần nâng cao năng lực về đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao cho đất nước, nâng cao năng lực NCKH của cơ sở. Những đề tài
này đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích cho công tác quản lý ngành nghề,
quản lý giảng dạy. Có thể nêu lên một vài ví dụ cụ thể về những đề tài đạt kết quả xuất
sắc như sau:
- Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt, quy trình kiểm tra
các thiết bị phòng chống cháy nổ cho tàu chở dầu thô 100.000 DWT” do PGS. TS.
Phạm Tiến Tỉnh làm chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh
giá đạt loại xuất sắc khẳng định năng lực chuyên môn của Khoa Đóng tàu, đáp ứng các
chương trình trọng điểm Quốc gia về lĩnh vực công nghiệp tàu thuỷ.
- Dự án SX thử nghiệm cấp Nhà nước “Hoàn thiện công nghệ sản xuất các thiết bị
điện tự động cho tàu thủy sử dụng công nghệ khả trình”, thuộc chương trình KHCN
trọng điểm cấp Nhà nước KC06 “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản
phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu” do PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp làm chủ nhiệm dự án
kết thúc vào năm 2010.
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Có thể liệt kê thêm một số đề tài khác trong bức tranh đa dạng các lĩnh vực nghiên
cứu của tập thể, cán bộ Nhà trường như “Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm soát quá
trình công tác của động cơ Diesel tàu thủy”, "Nghiên cứu mô hình và chương trình đào
tạo, huấn luyện sĩ quan và thủy thủ tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt
Nam." do PGS. TSKH. Đặng Văn Uy thực hiện, đề tài "Xây dựng mô hình quản lý
tổng hợp môi trường biển trong hoạt động hàng hải trên vùng biển phía Bắc" do TS.
Ngô Kim Định làm chủ nhiệm, đề tài "Nghiên cứu phát triển bền vững vận tải biển
Việt Nam trong hội nhập WTO" do TS. Nguyễn Văn Sơn thực hiện năm 2007, đề tài
"Nghiên cứu xây dựng chương trình thi trắc nghiệm cho sỹ quan tàu biển Việt Nam"
do TS. Nguyễn Cảnh Sơn thực hiện năm 2007.
Bên cạnh các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, còn nhiều đề tài cấp cơ sở cũng tập
trung đi vào nghiên cứu tìm ra các giải pháp về quản lý tổ chức giảng dạy, về con
người, đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của
Nhà trường.
Song song với việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, việc công bố các kết
quả nghiên cứu cũng được thực hiện rất sôi nổi. Các bài báo của cán bộ, giáo viên nhà
trường đăng trên tạp chí Giao thông vận tải, tạp chí Hàng hải, tạp chí Đăng kiểm thể
hiện năng lực và ý thức viết báo khoa học của cán bộ giảng viên Nhà trường. Tạp chí
Khoa học Công nghệ Hàng hải của Trường đã xuất bản đều đặn mỗi Quý một số. Có
thể khẳng định rằng đây là một minh chứng thể hiện nhu cầu về đăng tải các công trình
khoa học của đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học của Trường. Nhà trường rất quan
tâm đến công tác công bố các công trình khoa học cho cán bộ giảng viên. Số lượng các
công trình đã được đăng tải tăng hàng năm và tăng nhảy vọt vào năm 2009: Số lượng
trung bình của năm 2006 là 182 bài thì của năm 2009 là 250 bài. Có được bước nhảy
vọt về số lượng như vậy là do Nhà trường có Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải.
Các công trình đã công bố ngày càng có chất lượng tốt hơn. Nhiều bài trong Tạp chí
KHCN đã thu hút được sự quan tâm của các nhà chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực
công nghệ tàu thuỷ. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Trường ngày
càng tăng, tỷ lệ các đề tài các cấp đã nghiệm thu có kết quả được ứng dụng trong thực
tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội.
Trong thời gian qua, Nhà trường chủ động thực hiện gắn công tác NCKH với đào
tạo sau đại học. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước trong 5 năm
trở lại đây đã góp phần đào tạo cho nhà trường 15 tiến sĩ Kỹ thuật, 1 tiến sĩ Kinh tế.
Hàng trăm sinh viên khối các ngành kỹ thuật được làm luận văn tốt nghiệp với nội
dung gắn với các đề tài nói trên. Các Viện và Trung tâm của trường từ năm 2006 đến
2010 đã thực hiện nhiều hợp đồng với các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các nhà máy
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đóng và sửa chữa tàu tại Thành phố Hải Phòng. Các hợp đồng sản xuất, sửa chữa và
dịch vụ này đã đóng góp đáng kể vào nguồn lực của nhà trường ở hai mặt: nâng cao
trình độ thực tế, năng lực của đội ngũ giảng viên và mang lại doanh thu cho nhà
trường và các giảng viên tham gia.
1.2. Đánh giá hiệu quả đạt được
Với mục tiêu gắn kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với đào tạo thạc sĩ và
tiến sĩ, trong 5 năm qua, có hàng trăm thạc sĩ và tiến sĩ đã tốt nghiệp và thực hiện một
khối lượng lớn các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành. Việc gắn kết
công tác NCKH với đào tạo cùng với một số chính sách khuyến khích động viên khác
đã góp phần tạo ra một đội ngũ các cán bộ khoa học đông đảo, có năng lực cho Nhà
trường. Cụ thể, cho đến nay Nhà trường đã có một đội ngũ các cán bộ khoa học gồm:
01 giáo sư, 17 phó giáo sư, 01 tiến sĩ khoa học, 72 tiến sĩ, 327 thạc sĩ.
Hoạt động NCKH đã có những ảnh hưởng gián tiếp đến công tác đào tạo và huấn
luyện của Nhà trường. Các nghiên cứu triển khai của các đề tài đã được cán bộ giảng
viên ứng dụng vào trong thực tế giảng dạy, trong công tác quản lý cán bộ. Hiện nay
chất lượng các sinh viên tốt nghiệp ngành đi biển của Trường đã ngang tầm quốc tế và
được thị trường quốc tế chấp nhận. Trong ví dụ minh họa ở hình 1, với đội ngũ thuyền
viên chủ yếu là các sinh viên tốt nghiệp của nhà trường, Công ty VINIC đang ngày
càng khẳng định khả năng cung cấp lực lượng lao động có chất lượng cao được đối tác
Nhật Bản tin cậy. Đó chính là một minh chứng thực tế nhất cho hiệu quả của việc kết
hợp NCKH với hoạt động giảng dạy.
Số lượng thuyền viên

Hình 1: Số lượng thuyền viên của công ty VINIC.
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Hình 2: Lò đốt rác VIMARU trang bị trên
tàu biển và cơ sở sản xuất

Hình 3: Thiết bị kiểm soát quá trình cháy
của động cơ

Không chỉ dừng ở việc phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, hoạt động NCKH
của Nhà trường đã và đang phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước. Các sản phẩm NCKH của Nhà trường đã và đang triển khai áp dụng vào thực tế
phục vụ cho ngành công nghiệp tàu thủy cũng như bảo vệ môi trường. Hình 2, 3 cung
cấp một số hình ảnh về các sản phẩm đã được triển khai ứng dụng. Những sản phẩm
này bước đầu đã tạo ra nguồn thu từ hoạt động KHCN giúp các nhà khoa học của
Trường ổn định về đời sống vật chất, tiếp tục cống hiến cho khoa học, cho sự phát
triển của đất nước.
Bên cạnh các thành tựu đạt được, hoạt động KHCN của Nhà trường vẫn còn tồn tại
một số hạn chế, cụ thể là:
- Các đề tài còn mang tính lý thuyết nhiều, ví dụ trong danh sách các đề tài NCKH
cấp Trường được phê duyệt năm 2010 không có nhiều các đề tài xuất phát từ thực tế
sản xuất. Việc phân bổ kinh phí cho các đề tài mang tính “phân phối”, chưa thể hiện
được việc tập trung cho một số đề tài trọng điểm, kế hoạch hoạt động KHCN chưa thể
hiện được sự gắn kết với các chương trình KHCN trọng điểm của ngành cũng như của
TP. Hải Phòng.
- Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài
nước thường chỉ do các cán bộ giảng viên có học vị cao viết. Các bài báo được đăng
tải trên các Tạp chí thường mang tính lý thuyết. Có ít các bài báo đề cập các vấn đề
thực sự cấp bách hoặc được viết theo yêu cầu của thực tế sản xuất. Số lượng các bài
báo được công bố trên các Tạp chí nước ngoài, đặc biệt là các tạp chí nước ngoài có uy
tín là rất ít. Từ năm 2006 đến 2010 trung bình chỉ có 6 bài một năm.
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- Mặc dù hiện nay việc cập nhật thông tin rất thuận lợi thông qua mạng song hình
thức đặt mua một số Tạp chí Khoa học quan trọng và cung cấp đến tận các Bộ môn
vẫn còn hạn chế. Mặc dù Nhà trường đã có Tạp chí song cùng với việc động viên các
nhà khoa học và cán bộ giảng viên viết báo, Ban Biên Tập cũng cần tăng cường công
tác phê duyệt nội dung các bài báo để Tạp chí thực sự là một diễn đàn khoa học, góp
phần nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên trẻ và tạo điều kiện cho các nhà
khoa học khi được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
- Khi xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KHCN, nhiều chủ nhiệm đề tài chưa thực sự
bám sát vào kế hoạch hoạt động khoa học và phát triển công nghệ theo các chương
trình trọng điểm Quốc gia về các lĩnh vực có liên quan đến các chuyên ngành đang
được đào tạo. Ngoài các ngành truyền thống đã được quan tâm, Nhà trường chưa đầu
tư nhiều kinh phí cho ngành đào tạo mới như Kỹ thuật cầu đường, để cán bộ giảng
viên các ngành này có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ
nhằm chống lạc hậu và tụt hậu cho các ngành mới này.
2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
2.1. Phương hướng hoạt động
Mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ 25 của Trường đã nêu: "Nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chủ động hội nhập;
xây dựng trường trọng điểm quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện,
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Hàng hải đủ khả năng tạo ảnh hưởng tầm
khu vực và quốc tế”, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
cần phải chủ động, tích cực tham gia thị trường hoạt động KHCN, chú trọng nâng cao
chất lượng nghiên cứu, đặc biệt các đề tài NCKH phải phục vụ thực tiễn công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của ngành, thành phố và đất nước, mà cụ thể là phải biến tiềm năng
khoa học sẵn có thành các sản phẩm có giá trị thương mại cao mang thương hiệu
VIMARU. Từ đó có thể xác định được định hướng các nhiệm vụ khoa học công nghệ
của Trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2011 - 2015 là:
- Tham gia đấu thầu để thực hiện các đề tài thuộc danh mục các nhiệm vụ KHCN
đã được Bộ Giao thông Vận Tải, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
- Tiếp tục các dự án sản xuất thử và tiến tới chế tạo các thành phần của các hệ
thống điều khiển tự động trên tàu thủy góp phần nâng cao năng lực tự động hóa, hiện
đại hóa ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
- Khai thác có hiệu quả bể thử mô hình tàu thuỷ, làm chủ các phần mềm thiết kế
tàu, tiến tới có thể tham gia thiết kế các tàu biển trọng tải lớn.
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- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong đóng mới các tàu chở hàng đặc biệt.
Thực hiện chế tạo các bộ phận độc lập của các hệ thống trên tàu, đặc biệt là các hệ
thống điều khiển và các thiết bị trên boong.
- Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm soát và làm giảm độc tố khí thải động cơ tàu
thuỷ và xây dựng các quy trình xử lý rác thải công nghiệp, kiểm soát và chống ô nhiễm
môi trường. Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ tàu thuỷ.
- Xây dựng các tiêu chuẩn ngành trong thiết kế đóng mới tàu, các quy trình lắp đặt,
kiểm tra các trang thiết bị tàu, đặc biệt quan tâm đến các thiết bị phòng chống cháy nổ
cho các tàu chở hàng đặc biệt.
- Tích cực tham gia vào việc thực hiện các dự án về quy hoạch hệ thống cảng biển
Việt Nam, chiến lược phát triển đội tàu để cạnh tranh quốc tế, xây dựng mô hình hoạt
động của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và vấn đề vận tải đa phương thức, nghiên
cứu về vấn đề thương mại và Luật Hàng hải quốc tế.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo, huấn luyện, xây dựng các
phần mềm giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan
để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện.
- Tập trung nghiên cứu và lập dự án xây dựng xưởng đóng, sửa chữa tàu biển; dự
án xây dựng cảng tổng hợp tại Đoàn Xá, Kiến Thụy.
2.2. Các giải pháp
Để có thể hoàn thành được các nhiệm vụ KHCN theo định hướng trên, Trường Đại
học Hàng hải cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau đây:
- Gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và các doanh nghiệp đóng tàu, vận tải biển và
xây dựng công trình thuỷ, trên cơ sở đó nắm bắt các yêu cầu của sản xuất, tìm cơ hội
hợp tác trong công tác NCKH, các cán bộ khoa học cần giành thời gian nhiều hơn cho
công tác NCKH, thường xuyên cập nhật các thành tựu khoa học của thế giới để nghiên
cứu áp dụng các kết quả NCKH mới vào Việt Nam. Nhà trường cần phải xây dựng kế
hoạch thâm nhập thực tế sản xuất cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên.
- Gắn chặt hoạt động Khoa học Công nghệ với các chương trình trọng điểm Quốc
gia và Thành phố Hải Phòng. Tập trung vào các đề tài phục vụ trực tiếp các nhu cầu
cấp bách của sản xuất hoặc các đề tài nhánh của các chương trình trọng điểm. Các đề
tài khác chỉ nên cấp kinh phí tối thiểu cho công tác chế bản, in ấn v.v... Có giải thưởng
cho các đề tài thực sự xuất sắc.
- Xây dựng kế hoạch khuyến khích cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa
học để nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng, tích luỹ kinh nghiệm giải
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quyết các vấn đề khoa học, để Nhà trường đạt được chỉ tiêu cao hơn về số lượng và
chất lượng công trình NCKH. Xây dựng chế độ hỗ trợ về nguồn lực cho các đề tài thực
sự có giá trị khoa học và thực tiễn.
- Làm tốt hơn công tác hợp tác quốc tế về KHCN, đặc biệt chú trọng khả năng
chuyển giao các Công nghệ của nước ngoài trong Dự án Liên doanh với một Công ty
Hàn Quốc về thành lập một xưởng sửa chữa tàu biển tại Hải Phòng. Tiếp tục đẩy mạnh
Hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với Đại học Hàng
hải Tôkyô Nhật Bản để sản xuất một số trang thiết bị điện - điện tử cho các hệ thống
điều khiển tàu thuỷ. Tăng cường liên kết và hợp tác quốc tế trong NCKH, chuyển giao
công nghệ với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong khu vực và thế giới trong
các lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và kinh tế biển.
- Cải tiến và thực hiện chặt chẽ quy trình quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài
NCKH.
- Làm tốt hơn nữa công tác cập nhật thông tin trong lĩnh vực Khoa học, đặc biệt là
đối với cán bộ giảng dạy trẻ.
- Do đặc thù của ngành nghề, các giảng viên của các ngành đi biển thường rất giỏi
về thực tế. Họ là các Sĩ quan và có Bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng, Điện trưởng.
Nhà trường cần có kế hoạch khuyến khích các sĩ quan Hàng hải công bố những kiến
thức thực tế của họ trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.
- Gắn kết hơn nữa các hoạt động khoa học với đào tạo, tăng về số lượng và chất
lượng sự tham gia của sinh viên, học viên cao học và NCS trong hoạt động khoa học
và chuyển giao công nghệ. Chọn lựa các nhóm sinh viên những năm cuối khoá tham
gia các đề tài nghiên cứu và các công trình phục vụ sản xuất để bồi dưỡng, đào tạo họ
thành những cán bộ giảng dạy tương lai vừa có trình độ lý thuyết vừa có năng lực giải
quyết những vấn đề thực tế đặt ra.
- Tăng cường đầu tư kinh phí từ quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động KHCN để
nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm mang thương hiệu VIMARU, trước hết là các sản
phẩm phục vụ cho công nghiệp tàu thuỷ.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, với bề dày truyền thống của 55 năm xây dựng
và phát triển, với những kết quả, thành tích đã đạt trong thời gian qua, chúng tôi tự hào
là đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá
đất nước, xứng đáng là một Trung tâm đào tạo lớn nhất của cả nước, cung cấp nguồn
nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho các ngành kinh tế biển của đất nước.
Có được thành tích ngày hôm nay, bên cạnh công lao to lớn của tập thể cán bộ
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công nhân viên Nhà trường không thể không kể đến sự chỉ đạo, giúp đỡ tận tình từ Bộ
Giao thông vận tải. Cho phép tôi thay mặt Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xin gửi
lời biết ơn chân thành nhất tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Bộ Giao thông vận
tải vì sự chỉ đạo, giúp đỡ to lớn đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong
những năm qua. Chúng tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới, Trường Đại học Hàng
hải Việt Nam tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các đồng chí
trong hoạt động KHCN của Nhà trường.
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NHỮNG THÀNH TỰU 5 NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (2005-2010) CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PGS. TS. LÊ HỮU SƠN
Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông
vận tải là một trường đa ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải lớn nhất phía Nam
Việt Nam. Trường toạ lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nền kinh tế - thương
mại, khoa học công nghệ lớn nhất của cả nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực
cho các ngành giao thông vận tải như hàng hải, đường bộ, đường sông, đường sắt và
hàng không dân dụng. Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, trường đại học Giao
thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều thành quả
đáng kể trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nhìn lại giai đoạn từ 2005 đến 2010 công tác nghiên cứu khoa học của trường đã
có những bước phát triển vượt bậc và thu được nhiều kết quả sau:
1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác
nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhà trường
luôn gắn liền nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, để nâng cao chất lượng của
công tác đào tạo, và qua đó phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học đủ về số lượng,
mạnh về chất lượng, đạt trình độ quốc tế. Để nâng cao chất lượng của công tác nghiên
cứu khoa học Nhà trường còn thành lập các phòng thí nghiệm mới, bổ sung nhiều thiết
bị thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Ngoài gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường với công tác đào tạo,
Trường còn tích cực ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
Trong vòng 5 năm (2005-2010) công tác nghiên cứu khoa học của Trường đã phát
triển mạnh mẽ cả về chiều rộng, chiều sâu. Các cán bộ, giảng viên của Trường đã,
đang tiến hành triển khai 18 đề tài, dự án cấp Bộ; 53 đề tài nghiên cứu khoa học cấp
trường. Các đề tài nghiên cứu đảm bảo tính cấp thiết và tính thực tiễn, có ý nghĩa ứng
dụng cao. Các đề tài đã nghiệm thu được đánh giá tốt về chất lượng. Nhiều công trình
nghiên cứu sau khi nghiệm thu đã và đang được ứng dụng trực tiếp vào thực tế đời
131

sống, cụ thể như:
Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên doanh đào tạo thuyền viên với các
trường đại học Quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn EU để xuất khẩu lao động kỹ thuật cao
vào thị trường châu Âu” đã được ứng dụng để xây dựng liên doanh đào tạo Nguồn
nhân lực hàng hải, là doanh nghiệp liên doanh giữa Trường Đại học Giao thông vận tải
TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn đào tạo vận tải biển và giao thông (STC - Group) Hà
Lan. Liên doanh đã góp phần đào tạo nhiều sĩ quan hàng hải có trình độ quốc tế, tạo
điều kiện cho sinh viên hàng hải có được cơ hội làm việc và trưởng thành nhanh
chóng, chiếm lĩnh thị trường vận tải biển quốc tế, thực hiện chiến lược biển của Nhà
nước.
Đề tài: “Áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động
giao thông thủy trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu”, đã có nhiều giải
pháp được ứng dụng trong thực tế để góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi
trường trong các hoạt động giao thông thuỷ tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng tàu.
Đề tài khoa học công nghệ: “Nghiên cứu mạng giao thông công cộng xe chạy điện
cho giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh”, đang được áp dụng trong quy hoạch mạng
lưới giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động làm sạch công nghiệp các chi
tiết máy tàu thuỷ”, đã chế tạo ra sản phẩm công nghiệp được thực tế áp dụng và đánh
giá cao…
Nhiều đề tài, dự án đang thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn quan trọng
và cần thiết, như dự án biến đổi khí hậu, thuộc chương trình quốc gia ứng phó với biến
đổi khí hậu và nước biển dâng: “Đánh giá tác động và xây dựng giải pháp ứng phó
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho giao thông đường thủy nội địa Việt Nam”,
dự án môi trường cấp bộ: “Khảo sát, đánh giá, xây dựng bản đồ ô nhiễm tiếng ồn do
dòng xe gây nên tại các trục đường trọng yếu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đề
xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn phù hợp điều kiện Việt Nam” v.v…
Nhiều chương trình hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học với
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới như: Nhật Bản, Hà Lan, CHLB Nga,
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh Quốc v.v… đã và đang được thực hiện, như:
Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế về “Mạng vận tải biển Châu Á
- Thái Bình Dương” do Hiệp hội Xúc tiến khoa học kỹ thuật của Nhật Bản JSPS
(Japan Socienty of Promotion of Science) cấp kinh phí, trường đại học Giao thông vận
tải đại diện phía Việt Nam (PGS TS Trần Cảnh Vinh là Chủ nhiệm đề tài phía Việt
Nam) đã được triển khai, thực hiện thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và các nước
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham gia.
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Chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các đại học, cao đẳng hàng đầu của
Vương quốc Anh đã xây dựng được trung tâm đào tạo quốc tế IEC (International
education center). Chương trình đào tạo quốc tế được khởi đầu là chương trình đào tạo
Cử nhân Đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh - liên kết đào tạo với trường đại học
Surrey và cao đẳng Guildford. Đây là ngành quan trọng đang rất thiếu nhân lực ở Việt
Nam, đặc biệt là nhân lực được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với các kiến thức tài
chính tiên tiến theo kịp những thay đổi to lớn của thời kỳ kinh tế hội nhập quốc tế, góp
phần đáng kể nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường trong nước và trên thế
giới.
Trường ĐH GTVT TP. HCM tiếp tục xây dựng chương trình liên kết đào tạo Cử
nhân (danh dự) ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kế toán - Quản trị Tài chính với
trường ĐH Sunderland, Trường ĐH GTVT TP. HCM đã kết hợp với trường STC tham
gia đấu thầu chương trình “Sáng kiến của Thủ tướng cho giáo dục quốc tế” (PMI2) của
Chính phủ Anh về hợp tác đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Hàng hải. Chương trình
đã được Chính phủ Anh chấp nhận và các kế hoạch thực hiện chương trình đang được
xúc tiến, Ngành khoa học Hàng hải đang ngày càng khẳng định tầm quan trọng của
mình đối với yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa nói chung và lĩnh vực hàng hải nói
riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
theo tiêu chuẩn quốc tế của ngành này. Để triển khai chương trình này, Trường ĐH
GTVT TP.HCM đã sớm thiết lập mối quan hệ với các đối tác tiềm năng có uy tín nước
ngoài, trong đó có Đại học Newcastle, Vương quốc Anh. Sau khi tìm hiểu và thảo luận
chi tiết, hai bên đã đồng ý thực hiện chương trình liên kết đào tạo kỹ sư đóng tàu và kỹ
sư máy tàu. Bên cạnh đó, đại học Newcastle cũng đồng ý thực hiện chương trình đào
tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại trường ĐH GTVT TP.HCM (bao gồm các ngành Đóng tàu,
Máy tàu, Thiết kế xuồng, Sửa chữa và Chuyển đổi tàu, Đăng kiểm và Phân cấp tàu, An
ninh, Khai thác dầu khí, Đại cương hàng hải [liên kết với Rolls Royce]). Chương trình
đào tạo Thạc sĩ được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam, đại học Newcastle sẽ gửi các
giáo sư của mình sang trực tiếp giảng dạy tại ĐH GTVT TP. HCM. Trong khi đó
chương trình đào tạo Tiến sĩ sẽ được thực hiện theo hình thức phối hợp, một phần thời
gian ở Anh và một phần thời gian ở Việt Nam
Trong những năm qua, các cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng đã thực hiện
hàng trăm hợp đồng tư vấn có giá trị thực tiễn và được đơn vị sử dụng đánh giá cao, ký
nhiều hợp đồng giám sát, thi công cho các công trình, dự án trong và ngoài thành
phố…
Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong các
lĩnh vực: công trình giao thông, hàng hải, công nghệ thông tin v.v… Các hội thảo, hội
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nghị được tổ chức dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau: hội thảo cấp quốc tế, cấp
quốc gia, cấp cơ sở… Tạo diễn đàn rộng lớn cho các vấn đề bức thiết, quan trọng của
xã hội như:
Hội thảo quốc tế về “Quy hoạch giao thông Đô thị và các ảnh hưởng thay đổi khí
hậu trong Quy hoạch Giao thông”,
Hội thảo quốc tế về “Mạng vận tải sông, Đồng bằng sông Cửu long”,
Hội thảo quốc tế “Motorcycle Utilization and ownership in developing countries”,
Hội thảo quốc tế về quy hoạch “Mega city”
Hội thảo khoa học quốc tế về “Khai thác hệ động lực tàu thuỷ”,
Hội thảo về "Chính sách Logistics giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2011"
Hội thảo quốc tế: “Giao thông vận tải liên thành phố intercity trong các nước châu Á”,
Hội thảo quốc gia về “Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”,
Hội thảo “Giao thông thủy Đồng bằng sông Cửu Long và vận tải Container”
Hàng năm, nhà trường xuất bản 02 tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận
tải”. Chất lượng của tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” ngày càng được
nâng cao cả về hình thức thể hiện lẫn chất lượng của các bài báo, thu hút được nhiều
giảng viên trong trường tham gia, nhất là các giảng viên trẻ.
Nhờ có cơ chế quản lý, khuyến khích phù hợp nên hoạt động nghiên cứu khoa học
sinh viên cũng đang ngày càng khởi sắc. Sinh viên tham gia NCKH theo nhiều cấp độ,
hình thức: cấp khoa, cấp trường, tới cấp thành phố, cấp bộ. Nhiều năm liền trường có
sinh viên đạt các giải cao trong các kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học như: 03 giải
nhì VIFOTEC, nhiều giải 3 và giải khuyến khích giải VIFOTEC và EUREKA.
Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy đã giải quyết được
nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sinh động, đã cập nhật và củng cố được nhiều
kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy ngày một tốt hơn, tăng cường nguồn lực cho
Nhà trường.
Với các đề tài đã, đang được triển khai ứng dụng, công tác nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí
Minh đã thực sự góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ngành Giao
thông vận tải.
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ nghiên cứu khoa học và giảng dạy đã được
nhà trường đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Nhà trường đã đầu tư trang bị
nhiều phòng thực hành máy tính chuyên ngành hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu ứng
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dụng tin học trong các chuyên ngành mang tính đặc thù của trường. Mạng thông tin
nội bộ (Website) của trường đã được xây dựng và liên tục được nâng cấp, là một trong
những Website có nội dung phong phú, có chất lượng tốt nhất so với các mạng nội bộ
khác trong ngành Giáo dục và ngành Giao thông, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý
trong Nhà trường, triển khai chủ trương quản trị đại học bằng điện tử và công nghệ
thông tin, góp phần nâng cao năng lực quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong
trường.
2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN
TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020
2.1. Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của
trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Mục tiêu của công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đến năm
2020 bao gồm:
- Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra.
- Tập trung nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên và
trọng điểm của nhà nước nói chung, của ngành giao thông nói riêng.
- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và dịch vụ
khoa học công nghệ.
- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
- Tăng nguồn thu cho nhà trường.
2.2. Các giải pháp thực hiện
Để đạt được các mục tiêu trên cần phải có các biện pháp thực hiện sau:
- Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới nghiên cứu khoa học.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên, triển khai ứng
dụng công nghệ mới làm phong phú nội dung chương trình giảng dạy, góp phần nâng
cao chất lượng giảng dạy đại học và sau đại học.
- Khai thác triệt để các nguồn kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ
như: nguồn vốn của nhà nước, nguồn vốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học
Công nghệ, Bộ Tài nguyên môi trường, của các sở Khoa học công nghệ, sở Tài nguyên
môi trường, các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế, v.v….
- Tìm thêm các nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, thông qua các
hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, các dự án, các hoạt động hợp
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tác hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Bám sát các chương trình trọng điểm của Nhà nước về nghiên cứu khoa học đã
được Chính phủ phê duyệt để xây dựng các đề tài dự án khoa học lớn theo hướng
chuyên ngành và các ngành có liên quan.
- Xúc tiến các chương trình nghiên cứu liên ngành, tập trung theo các hướng lớn
mang tính chiến lược cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.
- Phổ biến và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản
xuất đời sống.
- Đẩy mạnh các dự án sản xuất thử nghiệm gắn liền với sản xuất.
- Tập hợp được nhiều nhà khoa học và tập thể khoa học trong và ngoài trường để
giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra trong đời sống kinh tế xã hội.
- Gắn chặt các hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai ứng dụng và
chuyển giao công nghệ với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội. Ưu
tiên các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nhanh chóng tạo ra sản
phẩm khoa học được thương mại hóa, đem lại hiệu quả kinh tế và nguồn thu để tiếp
tục đầu tư cho khoa học công nghệ.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, củng cố các mối quan hệ đã
có, thực hiện tốt các dự án đã ký kết, mở rộng quan hệ, tìm các đối tác và các chương
trình dự án mới.
- Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học có đủ khả năng chủ trì, phối hợp
thực hiện các dự án khoa học công nghệ có tài trợ của nước ngoài.
- Tăng cường đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm dùng chung, các phòng
thí nghiệm chuyên sâu, nâng cấp trang thiết bị cho một số phòng thí nghiệm để có thể
đảm đương được các nhiệm vụ đào tạo chuyên gia có trình độ cao, các nhiệm vụ khoa
học công nghệ quốc gia.
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sinh viên.
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học, xây dựng trung tâm tư liệu khoa học trên
cơ sở nối mạng máy tính, cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết cho các nhà khoa học.
- Xuất bản đều đặn tập san “Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải”.
- Tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học trong trường, tổ chức nhiều hội nghị
khoa học quốc tế tại trường.
- Gắn chặt nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Phấn đấu nhiều đề tài của
các học viên cao học xuất phát từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ và góp phần giải
quyết tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
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- Thực hiện thật tốt và triệt để khoán khoa học công nghệ.
- Xây dựng và củng cố các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trung tâm triển
khai ứng dụng trong trường. Tiến tới xây dựng các Viện khoa học công nghệ trong
trường, để thực hiện thật tốt chủ trương tự chủ, tự chịu trách nhiện cao nhất của các tổ
chức khoa học công nghệ, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học
công nghệ.
3. KẾT LUẬN
Trong 5 năm qua, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã
gặt hái được nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Có được kết quả trên, trước tiên phải nói đến sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường
và sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ, giảng viên trong trường. Mặc dù kinh phí
nghiên cứu khoa học còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiều thốn, đội ngũ cán bộ khoa
học còn non trẻ, nhưng nghiên cứu khoa học đã thực sự hỗ trợ nâng cao chất lượng
đào tạo trong nhà trường, góp phần giải quyết tốt các nhu cầu thực tế, từng bước đưa
trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo và
nghiên cứu khoa học có uy tín, có chất lượng hàng đầu của Ngành Giao thông vận tải
ở khu vực phía Nam.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN
KINH TẾ BIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC
KS. LƯU VĂN QUẢNG
Tổng giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (trước đây là Công ty Bảo đảm an
toàn hàng hải I) thực hiện nhiệm vụ công ích: quản lý, vận hành đèn biển; quản lý vận
hành luồng hàng hải; khảo sát ra thông báo hàng hải; và các nhiệm vụ khác theo Quyết
định số 1456/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Công
ty có địa bàn quản lý từ cây đèn Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) trở ra đến hết địa phận tỉnh
Quảng Ninh bao gồm đất liền, bờ biển và hải đảo, bao gồm: 43 đèn biển và 22 tuyến
luồng hàng hải với tổng chiều dài 251,3 km.
Những thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại của thế giới đã được ứng
dụng triệt để trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, cho phép nghiên cứu, chế tạo
các thiết bị báo hiệu hàng hải và công cụ hỗ trợ hàng hải công nghệ cao có tính năng
kỹ thuật vượt trội so với thiết bị BĐATHH truyền thống và việc sử dụng chúng đã góp
phần thúc đẩy Chiến lược phát triển biển Việt Nam, hình thành một hành lang an toàn
hàng hải, đồng thời góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển, khẳng
định chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta trên biển đảo.
Trong giai đoạn từ 2005 đến nay, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã
tiếp cận và ứng dụng các thành tựu KHCN tiên tiến trên thế giới để thiết lập Hệ thống
báo hiệu hàng hải tiên tiến, hiện đại, đảm bảo hướng dẫn hành hải an toàn cho tàu
thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết. Những năm
qua, việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu KHCN mới vào thực tiễn sản xuất nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải, cải thiện điều kiện làm việc
của người lao động, hạ giá thành sản phẩm,…
I. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS)
VÀ BÌNH ĐỒ LUỒNG HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ (ENC) TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ AN TOÀN HÀNG HẢI TẠI CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG
HẢI MIỀN BẮC
Bình đồ luồng hàng hải điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC) là cơ sở dữ
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liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống
hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System ECDIS). Bình đồ luồng hàng hải điện tử được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế S57 do
tổ chức thủy đạc quốc tế (International Hydrographic Organisation-IHO) ban hành, nó
có nhiều ưu việt hơn trong quá trình điều động tàu, quản lý theo dõi giao thông, thiết
kế hải trình, an toàn hàng hải và nhiều ứng dụng khác trong ngành hàng hải.
ENC sử dụng trên ECDIS hỗ trợ cho việc dẫn dắt tàu hành hải trên biển và ra vào
các cảng biển, vị trí của tàu sẽ được định vị liên tục và hiển thị trên nền hải đồ điện tử,
đồng thời các thông tin về vị trí tàu, hướng đi và tốc độ tàu cũng được thông báo, do
đó người điều khiển tàu sẽ dễ dàng nhận biết được tàu đang ở đâu, đang đi với góc
phương vị nào và độ sâu hiện tại là bao nhiêu một cách trực quan và liên tục trên
ECDIS. Việc tác nghiệp hải đồ, lập những cảnh báo nguy hiểm trên ECDIS,… đều
thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với tác nghiệp trên hải đồ giấy truyền thống.
Thiết bị nhận dạng tự động (AIS) lắp đặt trên báo hiệu hàng hải (báo hiệu hàng hải
AIS) là trạm AIS đặc biệt được thiết lập trên BHHH nhằm chủ động cung cấp thông
tin: tên báo hiệu, loại báo hiệu, chức năng báo hiệu (cài đặt sẵn), tọa độ (thu nhận từ
GPS), trạng thái hoạt động của thiết bị đèn, ắc qui, thông tin khí tượng thủy văn... (thu
nhận từ các cảm biến thích hợp) đến các phương tiện đang hoạt động trong khu vực và
cơ quan quản lý. Hệ thống báo hiệu hàng hải AIS có các tính năng như sau:
- Hiển thị trên màn hình thiết bị ECDIS kết hợp với hải đồ điện tử ENC giúp tàu
thuyền định vị và định hướng hành hải chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.
- Cung cấp cho người đi biển các thông tin chi tiết về báo hiệu hàng hải (tên báo
hiệu, vị trí chính xác của báo hiệu, các thông tin về điều kiện thuỷ hải văn tại báo
hiệu,...) một cách trực tiếp, liên tục.
- Giúp người quản lý phát hiện nhanh chóng các thông số kỹ thuật của báo hiệu,
việc sai lệch vị trí và một số đặc tính khác của các báo hiệu nổi.
- Có khả năng lưu trữ một lượng thông tin rất lớn về quá trình hoạt động hàng hải
của tàu thuyền trong khu vực và có thể hiển thị lại khi có yêu cầu (tên tàu, số nhận
dạng MMSI, tốc độ và hướng hành trình, điểm xuất phát, điểm đến tiếp theo, loại hàng
hoá vận chuyển, danh sách và trích ngang thuyền viên, vết tàu hành trình,...), kết nối
với hệ thống kiểm soát giao thông tàu (VTS) phục vụ tốt cho công tác quản lý và tìm
kiếm cứu nạn.
- Kết nối Internet để chia sẻ thông tin về an toàn hàng hải giữa các cơ quan chức
năng có liên quan trong nước và quốc tế.
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- Ngoài báo hiệu AIS thông thường (được lắp trực tiếp trên báo hiệu, ngoài hiện
trường), hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế IALA cũng đưa ra khái niệm thiết lập các
báo hiệu ảo (sử dụng phần mềm AIS tạo ra một báo hiệu không có thật ngoài thực tế
nhưng vẫn chứa đựng các thông tin như 1 báo hiệu thực và có tác dụng báo hiệu hàng
hải đối với tàu thuyền có trang bị AIS). Đây là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu với các
trường hợp đột xuất bảo đảm giao thông trong thời gian chưa có điều kiện bố trí kịp
báo hiệu thực ngoài hiện trường.

Sơ đồ nguyên lý AIS trên báo hiệu
Với hệ thống AIS hoàn chỉnh trên nền ENC có thể tạo ra một công cụ quản lý và
theo dõi giao thông rất trực quan và hiệu quả, từ trạm điều hành trung tâm (VTS) an
toàn hàng hải có thể theo dõi, kiểm soát được bức tranh tổng thể giao thông hàng hải
trong khu vực (hệ thống báo hiệu, các phương tiện đang hoạt động…).
Công ty đã hoàn thành biên tập, chạy thử nghiệm ENC:
Khu vực luồng Hải Phòng: tháng 7/2008;
Khu vực luồng Đà Nẵng: tháng 4/2009;
Khu vực luồng Hòn Gai - Cái Lân: tháng 6/2009
Với việc triển khai thực hiện dự án Hệ thống thông tin giao thông vận tải lĩnh vực
hàng hải Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sẽ hoàn thiện các sản phẩm
ENC trên toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trách nhiệm trước tháng 5/2012.
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ENC khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng
Bình đồ luồng hàng hải điện tử (ENC) do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền
Bắc xây dựng được biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân
Việt Nam xuất bản và các bình đồ khảo sát do CT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
thực hiện. Sử dụng công cụ biên tập của hãng SevenCs (Germany); đảm bảo tuân thủ
hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS
theo chuẩn công nghiệp của IHO. Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải
được cập nhật định kỳ phù hợp với kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Phạm vi bao phủ ENC (2007)
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm lắp đặt báo
hiệu AIS trên khu vực luồng Hải Phòng và Đà Nẵng. Đầu năm 2010 đã thực hiện việc
lắp đặt 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực 22B Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với
vùng quan sát theo dõi phủ gần kín luồng hàng hải Hải Phòng, một phần luồng Hòn
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Gai - Cái Lân và 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực đèn biển Quản Tượng, thành phố
Đà Nẵng với vùng quan sát theo dõi phủ kín luồng hàng hải Đà Nẵng. Trong thời gian
sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự án lắp đặt AIS trên các luồng
Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và Đà Nẵng.
II. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DIODE PHÁT QUANG
(LED) VÀ CÔNG NGHỆ TẠO CHỚP ĐỒNG BỘ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ CHẾ
TẠO ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
Diode phát quang (LED) và công nghệ tạo chớp đồng bộ vô tuyến điện để chế tạo đèn báo
hiệu hàng hải. MSCI.LED.132 có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao, các thiết bị phụ trợ
kèm theo phục vụ cho đèn hoạt động (nguồn accu; pin năng lượng mặt trời; hệ thống kết
nối...) đều được bố trí tích hợp ngay trong đèn, với những tính năng kỹ thuật tiên tiến
tương đương với đèn nhập khẩu LED Model 701 và 702 của hãng Carmanah (Canađa),
đèn MSCI.LED.132 được sản xuất tại Công ty BĐATHH MB sử dụng cho phao báo hiệu
hàng hải thoả mãn mọi tiêu chí trong lĩnh vực thiết bị báo hiệu hàng hải bằng ánh sáng,
nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng 60% giá thành nhập khẩu đối với đèn cùng loại.

Hệ thống đèn báo hiệu hàng hải chớp
đồng bộ

Đèn báo hiệu hàng hải MSCI.LED-132

Đèn MSCI.LED.132 được chế tạo tại CT BĐATHH MB, có kết cấu gọn nhẹ, chắc
chắn, hợp lý, hình dáng đẹp, đảm bảo mỹ thuật công nghiệp; các chỉ tiêu, tính năng kỹ
thuật đáp ứng yêu cầu của IALA.
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DIODE phát quang (LED) và thiết bị vô tuyến điện
để chế tạo đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ đã được Bộ Giao thông vận tải nghiệm
thu và trao giải thưởng: Xuất sắc tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật - 2007 do Bộ Giao thông
vận tải tổ chức và giải Ba tại Hội thi sáng tạo KHKT toàn quốc lần thứ 9 - 2007.
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III. NGHIÊN CỨU “XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT BÁO HIỆU
HÀNG HẢI VIỆT NAM”:
Sau thời gian thực hiện Quyết định 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về báo
hiệu hàng hải Công ty BĐATHH MB nhận thấy cần thiết phải xây dựng thành quy
chuẩn quốc gia về báo hiệu hàng hải. Nhằm hoàn thiện Hệ thống Quy chuẩn - Kỹ thuật
quản lý chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải đã được Bộ Giao thông vận tải
nghiệm thu và ký ban hành: QCVN 20: 2010/BGTVT được ban hành kèm theo Thông
tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 17/5/2010 của Bộ Giao thông vận tải, để sử dụng
thống nhất trong cả nước.
IV. XÂY DỰNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG
BÁO HIỆU HÀNG HẢI
Xây dựng trang Web để phục vụ hoạt động của Công ty với mục đính như sau:
- Tạo lập và duy trì một trang thông tin điện tử trên mạng Internet để cung cấp các
thông tin về an toàn hàng hải cần thiết như các thông báo hàng hải, các thông tin về hệ
thống đèn biển, luồng tàu biển một cách nhanh chóng, đầy đủ và có hệ thống cho các
đối tượng có nhu cầu;
- Quảng bá rộng rãi về chức năng nhiệm vụ, thông tin hoạt động, các sản phẩm và
dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng.
Trang Web: www.vms-north.vn:82 của Công ty đi vào hoạt động hoàn toàn đáp
ứng được các mục đích đặt ra ban đầu.
Phần mềm chạy trên nền Web quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải trực tuyến của
CT BĐATHH MB có các chức năng:
- Quản lý các thông số về báo hiệu hàng hải;
- Tự động kết xuất ra thông báo hàng hải;
- Hệ thống chạy trên mạng có thể truy cập được từ xa.
Phần mềm đã góp phần hình thành một cơ sở dữ liệu thống nhất, hoàn chỉnh về
báo hiệu hàng hải do Công ty quản lý, hỗ trợ công tác quản lý báo hiệu hàng hải, thông
báo hàng hải, tìm kiếm, thống kê, báo cáo,… và mở ra các ứng dụng khác sau này.
V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
Hiện tại Công ty đang thực hiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng để sản xuất thiết bị
báo hiệu hàng hải chớp đồng bộ bằng GPS (dự kiến năm 2012 sẽ được lắp đặt cho các
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báo hiệu) và thiết bị cho hệ thống báo hiệu hàng hải AIS được Bộ GTVT cho phép tại
Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2010.
“Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
đến 2030” đã được Bộ GTVT thẩm định để trình Chính phủ với mục tiêu:
- Hoàn thiện hệ thống báo hiệu (đèn biển, đăng tiêu và các báo hiệu dẫn luồng) đáp
ứng yêu cầu nâng cấp các tuyến luồng hàng hải với chất lượng cao. Đổi mới công
nghệ, trang thiết bị theo hướng hiện đại, có khả năng tích hợp với thiết bị giám sát và
điều khiển từ xa, tiến tới tự động hóa báo hiệu hàng hải.
- Thiết lập các báo hiệu hàng hải vô tuyến: tiêu ra-đa (RACON); phản xạ ra đa chủ
động (RTE).
- Thiết lập hệ thống hỗ trợ hành hải điện tử AIS, DGPS, VTS, ENC... theo định
hướng môi trường hàng hải điện tử e-Navigation của IMO.
KẾT LUẬN
Bảo đảm an toàn hàng hải là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu đối với các
ngành kinh tế biển nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Với việc nghiên cứu, ứng
dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, quản lý của Doanh nghiệp,
góp phần thiết lập và duy trì môi trường an toàn hành hải, tạo điều kiện cho phát triển
thương mại, kinh tế biển và các mục tiêu nhân đạo, góp phần thực hiện quyền và nghĩa
vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết hoặc gia
nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; thực hiện đúng
chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ Tư
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X.
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THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN
CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR) là doanh nghiệp Nhà
nước trực thuộc Bộ Giao Thông vận tải, được thành lập lại theo Quyết định số
3096/QĐ- BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
trên cơ sở tiền thân là VINAMOTOR Cơ khí GTVT.
Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1763/QĐBGTVT chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp
ô tô Việt Nam.
Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí,
được giao nhiệm vụ làm vai trò nòng cốt phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.
Từ ngày thành lập đến nay, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã mạnh dạn
đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực KHCN. Đầu tư xây
dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuất ô tô, đầu tư các dây chuyền
công nghệ với trang thiết bị tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp ô tô phát triển…
Bước đầu đã tạo được nền móng cơ bản trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Việt Nam.
II. THÀNH TỰU VỀ KHCN TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2010 CỦA TỔNG
CÔNG TY CN Ô TÔ VIỆT NAM:
Trong những năm qua Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đạt được
nhiều thành tựu trong sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất
lượng cao, giá thành hợp lý thay thế hàng nhập ngoại, sản phẩm ô tô mang thương
hiệu Vinamotor đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Giá trị tổng sản
lượng và doanh thu hàng năm đều tăng. Cụ thể là:
TT

CHỈ TIÊU

SẢN LƯỢNG

Các giá trị

2005

2008

2009

2010

1

Doanh thu

4.658

5.673

6.978

6.560

2

Giá trị SXCN

6.045

6.593

6.929

6.395
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Để có những thành tựu kể trên, giai đoạn 2005 - 2010 Tổng Công ty Công nghiệp
ô tô Việt Nam đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực KHCN để nghiên cứu phát triển sản
phẩm mới, tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, cải tiến
quy trình công nghệ, đưa ra các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm, cụ thể:
- Đã tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề nghiên cứu và thiết
lập quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, chế tạo đồ gá nâng cao và đồng đều chất
lượng chế tạo xe khách, xe buýt, giảm chi phí vật tư, nhiên liệu, tăng năng suất lao
động.
- Thực hiện hàng loạt các đề tài KHCN từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước như:
+ Đề tài KC06: Xây dựng dây chuyền công nghệ và sản xuất thử xe khách chất
lượng cao. Nội dung của đề tài là thiết lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng các dây
chuyền công nghệ để sản xuất lắp ráp xe Buýt với mục tiêu là:
- Xây dựng dây chuyền chế tạo xe Buýt chất lượng cao.
- Đầu tư, đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến.
- Tạo ra sản phẩm có tỉ lệ nội địa hóa cao.
Quá trình triển khai dự án phải dựa trên đã nghiên cứu và áp dụng các công nghệ
tiên tiến mà các hãng sản xuất ô tô có tầm cỡ đang sử dụng hiện nay để tạo ra sản
phẩm. Kết quả đã hình thành các dây chuyền công nghệ chế tạo vỏ, xử lý kim loại và
sơn, dây chuyền lắp ráp, dây chuyền thử nghiệm, quy trình công nghệ cho các dây
chuyền và các công nghệ đăc biệt khác để xử lý cách âm, cách nhiệt, làm kín và chế
tạo các chi tiết lớn có hình dáng phức tạp bằng vật liệu phi kim như composite.
+ Đề tài: Nâng cao chất lượng bọc vỏ xe khách.
Nội dung của đề tài là đưa ra quy trình công nghệ của công đoạn bọc vỏ xe khách,
xe buýt: thiết kế, chế tạo các đồ gá phục vụ cho công đoạn căng tôn vỏ xe với mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng vỏ xe cho các loại xe khách xe buýt được sản xuất lắp ráp
tại Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.
- Đảm bảo sự đồng đều về tuyến dáng và chất lượng ổn định của vỏ xe.
- Sản phẩm làm ra đảm bảo thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế.
Triển khai thực hiện đề tài có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của Đại học
Bách khoa Hà Nội, chế tạo ra các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ
như máy chải tôn cuộn, máy sấn tôn, thiết bị căng tôn sườn xe… Kết thúc quá trình
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thực hiện đề tài Tổng Công ty đã đưa ra được quy trình công nghệ tiên tiến và các thiết
bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ cho các sản phẩm xe khách, xe buýt
tại Công ty TNHH MTV ô tô 1-5.
+ Đề tài: Thiết kế chế tạo xe buýt phục vụ giao thông tiếp cận (loại xe này có gắn
cơ cấu nâng để trợ giúp người khuyết tật, giúp họ có thể tham gia các phương tiện giao
thông công cộng một cách thuận lợi).
Đáp ứng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp các đối tượng người
khuyết tật có thể tham gia các phương tiện giao thông công cộng một cách thuận lợi,
từng bước xóa bỏ rào cản của người khuyết tật trong việc tiếp cận với các phương tiện
giao thông công cộng. Khi thực hiện đề án các cán bộ tham gia đã nghiên cứu kỹ hệ
thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam, điều kiện công nghệ của các nhà máy sản xuất lắp
ráp ô tô để thiết kế cho phù hợp. Sau thời gian nghiên cứu và chế thử, sản phẩm làm ra
đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đề án như tính an toàn của hệ thống neo giữ và hệ
thống tín hiệu báo đỗ được lắp tại các vị trí thuận lợi trên xe, cơ cấu thang nâng hỗ trợ
người khuyết tật gắn dưới sàn xe giúp người khuyết tật lên xuống xe buýt một cách dễ
dàng… Sản phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm của nước ngoài nhưng giá
thành hạ, mở ra hướng sản xuất một dòng sản phẩm mới.
+ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cao su Nanocomposite trong công nghệ
chế tạo gioăng kín nước xe ô tô bằng phương pháp ép đùn.
Đặt mục tiêu ứng dụng chất độn Nano trong sản xuất gioăng kín nước xe ô tô
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm này. Các nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc
lựa chọn chất độn Nano phù hợp, công nghệ trộn hợp chất độn vào cao su và áp dụng
quy trình chế tạo cao su Nanocomposite trên dây chuyền hiện có của Công ty CP Cao
su chất dẻo Đại Mỗ - Tổng công ty CN ô tô Việt Nam. Điều này đã mở ra khả năng
chế tạo nhiều sản phẩm khác từ cao su Nanocomposite, tạo thế chủ động trong việc
chế tạo phụ tùng ô tô, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, đồng thời cũng góp phần đào tạo một
đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng nắm bắt công nghệ và phát triển sản phẩm từ cao
su Nanocomposite.
+ Đề tài: Nghiên cứu hệ số điều chỉnh kích thước để phục vụ cho việc thiết kế các
loại khuôn đùn sản phẩm cao su ứng dụng trong ngành GTVT.
Mục tiêu của đề tài là thiết kế chế tạo các loại khuôn đùn ra các sản phẩm cao su
có độ chính xác cao, ứng dụng trong công nghiệp sản xuất ô tô, toa xe.
Nội dung đề tài đã thực hiện là, tổng kết các loại cao su được ứng dụng trong
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ngành GTVT. Cơ lý tính của các loại cao su. Hệ số điều chỉnh khi chế tạo các loại
gioăng cao su. Công nghệ chế tạo các loại gioăng cao su trong ô tô, toa xe.
Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số điều chỉnh kích thước hình học cho khuôn
đùn gioăng cao su bằng thực nghiệm trên cơ sở bài toán quy hoạch thực nghiệm.
Đã xây dựng phần mềm để thiết kế các biên dạng khác nhau theo hệ số điều chỉnh.
Lập chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây.
Lập quy trình công nghệ chế tạo các loại khuôn đùn gioăng cao su.
Kết quả chính đạt được:
Đã đưa ra được quy trình công nghệ bao gồm phần mềm để tính toán thiết kế các
biên dạng khác nhau của các loại gioăng cao su theo hệ số điều chỉnh. Lập được
chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây (CNC Wire).
Chế tạo hoàn chỉnh 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 70 của Hàn
Quốc, 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 50 của Hàn Quốc. Tổng cộng
đã chế tạo hoàn thiện 14 bộ khuôn.
Chế tạo thành công gioăng cửa sau xe khách, gioăng cửa trước xe khách theo các
bộ khuôn kể trên đủ lắp cho xe khách B80HN, xe khách K51 do Công ty TNHH MTV
ô tô 1-5 lắp ráp, từng bước khẳng định năng lực chế tạo phụ tùng ô tô của Tổng Công
ty CN ô tô Việt Nam.
Kết quả của quá trình đó đã tạo ra các sản phẩm mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng
tốt, được người tiêu dùng đánh giá rất cao như:
Các sản phẩm thương hiệu TRANSINCO
Xe khách từ 29 đến 46 chỗ ngồi;
Xe buýt từ B40 đến B80.
Xe khách hai tầng giường nằm TRANSINCO 1-5 K45
Xe buýt phục vụ người khuyết tật TRANSINCO 1-5 B45
Để phát huy tối đa các lợi thế trong quá trình hội nhập quốc tế, Tổng Công ty Công
nghiệp ô tô Việt Nam đã mở rộng hợp tác với các hãng ô tô lớn trên thế giới như
HYUNDAI (Hàn Quốc), Cummins (Mỹ), Hino (Nhật Bản)…để nhận chuyển giao
công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình hợp tác trên đã mang lại nhiều
kết quả rõ nét trong quá trình sản xuất các sản phẩm ô tô mang thương hiệu
TRANSINCO.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN CỦA TỔNG
CÔNG TY CN Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015:
Mục tiêu:
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đáp
ứng việc duy trì và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng
cạnh tranh và tương xứng với sản lượng theo quy hoạch.
- Đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo phân kỳ và đào tạo huấn luyện nhân lực tương
xứng với tiến bộ khoa học công nghệ.
Giải pháp:
- Triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ
vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để
nâng cao tính cạnh tranh.
- Hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai nghiên cứu các đề
tài khoa học ứng dụng vào các chương trình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty
cũng như chương trình giảm ô nhiễm khí thải ô tô, an toàn vệ sinh công nghiệp trong
các khâu độc hại, công nghệ môi trường sản xuất phụ tùng linh kiện…
- Xây dựng hoàn thiện Viện nghiên cứu phát và triển công nghiệp ô tô (R&D)
- Hợp tác với một số Viện thiết kế ô tô của các Hãng ô tô lớn trên thế giới để đào
tạo đội ngũ, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… từng bước tự chủ được
trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai
- Đào tạo nhân lực tương xứng đáp ứng tiến bộ khoa học trong công nghệ sản xuất
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ KHKT của
Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong
lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KHCN vào thực tiễn sản xuất. Để phục vụ
tốt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu
tư cho KHCN với các mục tiêu cụ thể dưới đây:
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm ô tô khách, ô tô buýt với chất lượng cao
- Phát triển dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như các loại xe có gắn động
cơ sử dụng nhiên liệu LPG, CNG, HYBRID và xe chạy bằng động cơ điện.
- Tiếp tục hoàn thiện để sản xuất và đưa ra thị trường các phương tiện phục vụ giao
thông tiếp cận.
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động hóa của thiết bị thi công.
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- Nghiên cứu phát triển phụ tùng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
- Nghiên cứu áp dụng vật liệu mới như hợp kim nhôm, vật liệu phi kim để sản xuất
vỏ xe…
Để bắt kịp trình độ công nghệ của các nước trong khu vực, Tổng Công ty sẽ chú
trọng đầu tư cho phát triển KHCN nhằm ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào
thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực và nhận chuyển giao công
nghệ, triển khai các đề tài KHCN như chương trình giảm thiểu khí thải ô tô, công nghệ
sản xuất thân thiện với môi trường…Từng bước tự chủ trong lĩnh vực nghiên cứu triển
khai.
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BÁO CÁO TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LIÊN DOANH,
LIÊN KẾT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG
TIÊU CHUẨN EU - CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
PGS. TS. TRẦN CẢNH VINH
Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh

1. TIỀN ĐỀ DẪN ĐẾN CÁC DỰ ÁN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Liên kết đào tạo không chỉ nhằm mục đích đơn thuần là giải quyết các nhu cầu về
đào tạo và nhân lực của xã hội mà mục tiêu chiến lược của liên kết đào tạo là nhập
khẩu công nghệ giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu
khoa học của cán bộ giáo viên trong nước, đồng thời tạo ra những thế hệ sinh viên
trong nước có trình độ cao ngang tầm quốc tế, đảm bảo chất lượng đào tạo và cung cấp
nhân lực đạt tiêu chuẩn nhằm chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế.
2. THỰC HIỆN LIÊN DOANH VỚI ĐẠI HỌC HÀNG HẢI ROTTERDAM
HÀ LAN
2.1. Phân tích tình hình, xu hướng thị trường lao động hàng hải - các yếu tố
cạnh tranh
a-Tình hình phát triển của ngành vận tải biển thế giới
Ngành vận tải biển thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã có
những bước phát triển vững mạnh, mang tính ổn định cao. Theo thống kê của Berti &
Levis Republicas năm 2003, lượng hàng hoá và hành khách vận tải bằng đường biển
chiếm 90% tổng lượng hàng hoá và hành khách trên toàn cầu.
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, các hãng vận tải biển thế
giới đang liên tục phát triển đội tàu của mình.
Hình 1 thể hiện rõ tình hình phát triển lượng hàng hoá vận chuyển và tải trọng của
đội tàu thế giới trong những năm từ 1980 đến năm 2005. Cho đến nay, xu thế phát
triển tiếp tục được duy trì ngày càng tăng.
Theo BIMCO/ISF số lượng tàu đóng mới và tổng số tàu của thế giới cũng tăng đều
đặn (hình 2). Dự tính đến năm 2010 số lượng tàu của các đội tàu thế giới sẽ đạt trên
52.000 chiếc. Tính trung bình đội tàu thế giới từ năm 2005 đến 2010 tăng trưởng
khoảng 2,5 %/năm.
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Hình1: Sự tăng trưởng lượng hàng hoá và Hình 2: Tổng số tàu và số lượng tàu được
tải trọng tàu của thế giới (Nguồn của
đóng từ năm 1975 đến năm 2010 (Nguồn
Bimco Review 2004)
từ Đăng kiểm Lloyd, Anh)
b- Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực hàng hải thế giới
Như trên chúng ta đã thấy được sự
tăng trưởng của đội tàu biển thế giới rất
ổn định và liên tục. Tốc độ tăng trưởng
đến năm 2010 khoảng 2,5% mỗi năm.
Do đó nguồn nhân lực phục vụ cho đội
tàu biển thế giới đòi hỏi cũng phải được
phát triển để đáp ứng kịp thời nhu cầu
thuyền viên của các hãng tàu biển.
Theo đánh giá của BIMCO/ISF đến
năm 2010 nhu cầu tối thiểu thuyền viên
của đội tàu thế giới khoảng 1,1 triệu
người.

Hình 3: Khả năng cung cấp thuyền viên
của các khu vực trên thế giới

c- Nguồn cung cấp thuyền viên trên
thế giới
Theo thống kê của BIMCO/ISF, khả năng cung cấp thuyền viên của các khu vực
sẽ có sự thay đổi đáng kể từ năm 2000 đến năm 2010. Trong đó, khả năng cung cấp
thuyền viên của các nước khu vực OECD có khuynh hướng giảm đáng kể, trong khi
đó khả năng cung cấp thuyền viên của lục địa Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ La Tinh lại tăng
lên nhanh chóng. Khu vực Viễn Đông vẫn là nguồn cung cấp thuyền viên lớn nhất.
Tuy nhiên, khả năng cung cấp sĩ quan toàn cầu lại có khuynh hướng giảm (1,5%).
d- Tình hình thuyền viên Việt Nam
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Việt Nam đã vào thị trường này từ mấy năm nay và đã thu được những kết quả tốt
đẹp nên xuất khẩu thuyền viên đang được xem xét như một hoạt động tiềm năng trong
ngành công nghiệp hàng hải. Hiện nay, chúng ta có 2 trường đại học đào tạo hàng hải
(Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Hàng hải
Việt Nam), 02 trường cao đẳng Hàng hải (Trường Cao đẳng Hàng hải I và Trường Cao
đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh), 2 trường trung học chuyên nghiệp (Trường
Hàng Giang 1 và trường Hàng Giang 2). Các nơi này mỗi năm có thể cung cấp khoảng
1.350 thuyền viên không kể có khoảng hơn 40% số thuyền viên ở trên đã quyết định
không làm việc trên tàu.
Việt Nam là một nước thuộc vùng Viễn Đông, tình hình về khả năng cung cấp
thuyền của Việt Nam cũng nằm trong dự đoán chung của khu vực. Số lượng thuyền
viên Việt Nam cũng không ngừng tăng lên theo nhu cầu đào tạo của các trường đại
học, cao đẳng và trung học hàng hải.
e- Logistics vận tải
Bên cạnh yếu tố tàu biển và thuyền viên, Logistics cũng là một yếu tố liên quan
mật thiết mà không thể không xem xét trong tổng thể các khâu của hoạt động vận tải
đường biển. Logistics (dịch vụ hậu cần/tiếp vận) là sự kết hợp của tất cả các hoạt động
cần thiết mà chủ yếu là dựa trên cơ sở thông tin liên lạc để liên kết giữa người mua và
người bán trong mối quan hệ vận tải nhằm hoàn thành công việc giao hàng. Logistics
thật sự là nhu cầu thiết yếu cho bất kỳ một nền kinh tế nào, đặt biệt là đối với nền kinh
tế đang phát triển nhanh như Việt Nam.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của
tổng sản phẩm quốc gia đòi hỏi phải có
hệ thống logistics và cơ sở hạ tầng vận
tải có chất lượng cao để phục vụ cho
việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Toàn bộ
quá trình Logistics có thể được biểu diễn
như trong hình 4.
Dựa trên sự nghiên cứu tính khả thi ở
Việt Nam và yêu cầu của các công ty
cũng như của các tổ chức của Chính phủ,
Hình 4: Sơ đồ dòng lưu chuyển thông
chúng ta nhận thấy có một nhu cầu rất
tin/hàng hoá trong Logistics
lớn về kiến thức cho lĩnh vực Logistics.
Thế giới đang phát triển nhanh về các
mặt vận tải đa phương thức, Logistics liên vận theo nguyên tắc đánh dấu và theo dõi
hàng hóa, bảo vệ môi trường và phát triển bến - cảng. Đây là một yếu tố quan trọng
của chiến lược phát triển cho thấy cần có một nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng cho
nhu cầu hiện nay ở Việt Nam
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2.2. Sự cần thiết của liên doanh đào tạo hàng hải và vận tải tại trường Đại học
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng đường biển trên thế giới đã dẫn đến sự tăng
nhanh của đội tàu biển của Việt Nam và cũng như của thế giới. Sự phát triển nhanh
chóng của đội tàu đã vượt lên quy mô đào tạo và cung cấp thuyền viên trên thế giới
gây nên một cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp thuyền viên ở hiện tại và trong tương
lai. Giải pháp cho sự thiếu hụt này là tăng cường đào tạo để nâng cao số lượng thuyền
viên cung cấp cho thị trường.
Về chất lượng, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc đào tạo và huấn luyện ở các
trường đào tạo hàng hải của Việt Nam thường là thiên về lý thuyết hơn thực hành do
thiếu thời gian thực tập trên biển, thiếu trang thiết bị thực hành và trang thiết bị mô
phỏng. Việc đầu tư cho lĩnh vực này từ trước đến nay chưa được xúc tiến thích đáng
do thiếu kinh phí. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đào tạo hàng hải với
các chủ tàu cũng như các đơn vị quản lý/xuất khẩu thuyền viên để giải quyết vấn đề
thực tập cho sinh viên và duy trì việc thường xuyên cập nhật kiến thức cho độ ngũ
thuyền viên.
Để có thể xuất khẩu - tham gia vào thị trường lao động quốc tế, các học viên tốt
nghiệp này cần phải tham gia các khóa học nâng cao, nhằm đạt được kiến thức mới áp
dụng vào thực tiễn làm việc. Có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu cao của thị
trường.
Như vậy, việc thành lập một liên doanh đào tạo đóng vai trò liên kết giữa nhà
trường và các chủ tàu sẽ giải quyết được những khó khăn của các bên. Với mô hình
liên kết đào tạo giữa một trường Đại học Giao thông vận tải của Việt Nam với trường
đào tạo hàng hải nước ngoài và với các chủ tàu tiên tiến sẽ khắc phục các điểm yếu,
phát huy thế mạnh nhằm tạo ra những thế hệ thuyền viên có trình độ cao, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh đủ điều kiện làm việc trên đội tàu Châu Âu tiến tiến trong
bối cảnh thiếu hụt sĩ quan hàng hải toàn cầu.
2.3. Giải pháp xây dựng liên doanh
a- Về việc lựa chọn trường liên kết:
Việc chọn lựa thành công đối tác để thiết lập một liên doanh đào tạo được xem như
một chìa khóa chiến lược quyết định những bước đi tiếp theo và đúng như định hướng,
hoạch định đề ra.
Để đưa lao động hàng hải Việt Nam tiếp cận thị trường lao động tiên tiến của thế
giới nhằm nhanh chóng nâng cao vị thế của lao động Việt Nam, cần chọn một đối tác
trong khu vực hàng hải phát triển nhất của thế giới mà khu vực Bắc Âu là một lựa
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chọn tối ưu nhất. Đối tác phải có thương hiệu, uy tín và có công nghệ tiên tiến trong
lĩnh vực đào tạo và cung cấp nhân lực hàng hải
Đối tác STC-Group
STC-Group, Rotterdam là tập đoàn quốc tế chuyên về các lĩnh vực hàng hải, bến
cảng, và dây chuyền vận tải và hệ thống tiếp vận hoạt động trong phạm vi toàn cầu.
STC-Group bao gồm Trường Cao đẳng vận tải và Tàu biển (Shipping and Transport
College), Trường Đại học Hàng hải Hà Lan (Netherlands Maritime University NMU), các trung tâm mô phỏng và tư vấn hàng hải.
Ngoài ra STC-Group có các liên doanh và chi nhánh tại nhiều nước then chốt về
hàng hải trên thế giới như Nam Phi, Oman, Philippines, Hàn Quốc...
STC-Group và Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có
mối quan hệ mật thiết. Trong 10 năm vừa qua, với sự viện trợ không hoàn lại của
Chính phủ Hà Lan, STC-Group đã đào tạo 86 lượt giáo viên cho Trường Đại học Giao
thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tại Hà Lan.

Hình 5: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của STC-Group, trong đó có liên doanh UT-STC
Từ tiêu chí nêu trên, chúng ta nhận thấy STC-Group là một chọn lựa hàng đầu để
xây dựng đối tác liên doanh nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, có thể kể đến
những ưu điểm nổi bật của đối tác STC-Group như sau:
+ Là một tập đoàn của Hà Lan, một quốc gia thuộc khu vực Tây Âu có hệ thống
luật pháp tiên tiến bao gồm cả pháp luật hàng hải. Hà Lan lập quan hệ ngoại giao với
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Việt Nam vào ngày 9/4/1973. Hà Lan đứng thứ năm trong danh sách năm 2004 về
đánh giá các quốc gia theo tiêu chuẩn mức sống sau Na Uy, Thụy Điển, Úc và Canada.
+ STC-Group là một tập đoàn đào tạo hàng hải hàng đầu tại Châu Âu sở hữu một
công nghệ đào tạo và trang thiết bị đào tạo hiện đại.
+ STC-Group có mạng lưới đào tạo rộng khắp trên thế giới bao gồm Hà Lan, Nam
Phi, Oman, Hàn Quốc, Việt Nam và đang phát triển sang Châu Mỹ và các khu vực khác.
+ STC-Group có quan hệ rộng khắp đối với các chủ tàu lớn ở Châu Âu và trên thế
giới như Hiệp hội Chủ tàu Na Uy, Hiệp hội Chủ tàu Hà Lan, các chủ tàu Đức, Hy Lạp,
Thụy Điển... sẽ là một cầu nối quan trọng trong việc thiết lập các hợp đồng hợp tác
đào tạo, huấn luyện và lao động đối với các chủ tàu.
+ Và điều quan trọng là STC-Group đã và đang có nguyện vọng thiết lập quan hệ
hợp tác đào tạo và phát triển thuyền viên Việt Nam để nâng cao chất lượng huấn luyện
và đào tạo của thuyền viên Việt Nam.
b- Về việc lựa chọn chủ tàu
Chủ tàu là đối tác thứ ba và là yếu tố quyết định trong dự án liên doanh. Chủ tàu là
yếu tố lấp đầy lỗ hổng về thực hành trong hệ thống đào tạo sĩ quan hàng hải Việt Nam
và cũng là nơi đảm bảo công việc cho thuyền viên mà đấy chính là mục đích cuối cùng
của một quy trình đào tạo. Căn cứ các mục tiêu chung của dự án xây dựng liên doanh,
các tiêu chí quan trọng nhất để chọn chủ tàu đó là:
+ Các chủ tàu phải cam kết tham gia hệ thống hợp tác đào tạo sĩ quan và tài trợ đào
tạo theo hệ thống mà liên doanh xây dựng;
+ Các chủ tàu được chọn lựa sở hữu các đội tàu đa dạng về chủng loại nhằm nhanh
chóng đưa thuyền viên Việt Nam làm việc trên tất cả các loại tàu thương mại trên thế
giới như tàu hàng bách hoá, tàu hàng rời, tàu hàng lỏng, tàu khí hoá lỏng, tàu
Container, tàu dịch vụ, tàu đông lạnh, tàu chở xe hơi, tàu khách, tàu làm công tác nạo
vét; tàu làm công tác khai thác dầu khí...
+ Các chủ tàu phải có đội tàu tiên tiến có thể tiếp nhận sinh viên Việt Nam thực tập
trên tàu để hoàn tất 12 tháng thực tập theo quy định của STCW’95 để có thể thi sĩ
quan vận hành.
+ Các chủ tàu phải áp dụng và thực thi chương trình đào tạo và đánh giá theo nội
dung của Sổ ghi nhận huấn luyện (Training Record Book).
+ Các chủ tàu phải cam kết bố trí và ký hợp đồng lao động với thuyền viên Việt
Nam theo chức danh đã thoả thuận sau khi hoàn tất chương trình.
+ Các chủ tàu phải có chính sách lương bổng/trợ cấp và chế độ xã hội theo tiêu
chuẩn ITF hoặc tương đương.
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Để thực hiện các mục tiêu trên đối tác thứ ba phải là các chủ tàu và hiệp hội chủ
tàu tiên tiến nhất của châu Âu, đặc biệt là khu vực Bắc Âu và vùng biển Baltic. Một
khi đã thiết lập được với các đối tác như vậy, trình độ của sĩ quan Việt Nam sẽ nhanh
chóng tiếp cận đội ngũ thuyền viên quốc tế và nhanh chóng đưa Việt Nam vào danh
sách quốc gia có đội ngũ sĩ quan quốc tế mạnh trong khu vực và trên thế giới.
Thông qua STC-Group, đối tác chính của dự án liên doanh, việc tìm kiếm và mở
rộng hợp tác với các chủ tàu tiên tiến là hoàn toàn trong khả năng của liên doanh.
Thông qua công tác nghiên cứu và xây dựng thị trường, hiện nay liên doanh đã và
đang xây dựng được các quan hệ hợp tác với các đối tác là các chủ tàu và hiệp hội chủ
tàu lớn của Châu Âu và trên thế giới theo danh sách dưới đây:
Bảng 1: Danh sách các chủ tàu
S
T
T

Tên chủ
tàu/hiệp hội
chủ tàu

1

Tập đoàn Hà
Stolt
Lan
Nielsen

2

Tập đoàn Germa Đã ký hợp đồng đào tạo Trên 110
MPC
ny
và đưa thuyền viên lên
làm việc trên tàu

3

Seatrade

Trụ sở
chính

Tình trạng hợp tác

Số lượng tàu
/DWT (GT)

Loại tàu

Đã ký hợp đồng đào tạo trên 150 /trên 2.5
và đưa thuyền viên lên triệu DWT
Hoá chất
làm việc trên tàu
Container

Hà
Lan

Đã ký hợp đồng đào tạo Trên 150
và đưa thuyền viên lên
làm việc trên tàu

Đông lạnh

Container,
bách hóa, rời

4

Wagenborg

Hà
Lan

Đã ký hợp đồng đào tạo Trên 160
và đang đào tạo thuyền
viên

5

Norweigen
Shipowner
Association

Na Uy

Đã ký hợp đồng đào tạo 1,400 /48 triệu
và đang đào tạo thuyền DWT(10% toàn Nhiều loại tàu
thế giới,75% Na khác nhau
viên
Uy)

6

Boskalis

Hà
Lan

Đang xúc tiến

7

Các chủ tàu Châu
khác
Âu

Trên 300

Nạo vét, công
tác ngầm

Đang xúc tiến
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c- Mô hình liên doanh - Mô hình liên kết ba bên
Từ những phân tích, xem xét về việc lựa chọn trường liên kết đào tạo, các yếu tố
cạnh tranh và nhu cầu, điều kiện thực tế của các bên, Liên doanh được thiết lập theo
mô hình sau:
+ Hai bên đối tác liên doanh chính là trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố
Hồ Chí Minh và tập đoàn STC-Group, Hà Lan.
+ Liên doanh được thành lập có tên là Liên doanh Đào tạo và Nguồn Nhân lực
Hàng hải (UT-STC).
+ Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn cung cấp sinh viên
chính cho Liên doanh.
+ Các sinh viên sẽ ký kết các hợp đồng hỗ trợ đào tạo và thực tập với Liên doanh.
+ STC-Group là đối tác giới thiệu các chủ tàu quốc tế cho Liên doanh để ký kết
các hợp đồng hợp tác và hỗ trợ huấn luyện/đào tạo với Liên doanh.
+ Thông qua các hợp đồng hợp tác đào tạo và huấn luyện, UT-STC sẽ tiến hành
đào tạo sinh viên theo yêu cầu của STCW78/95 và yêu cầu của chủ tàu đồng thời duy
trì đào tạo cập nhật và đào tạo nâng cao cho thuyền viên.
+ Các sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được ký hợp đồng lao động trực tiếp với các
chủ tàu và là thuyền viên của chủ tàu với sự phối hợp quản lý và duy trì đào tạo của
Liên doanh.

Hình 6: Mô hình tổng quan của Liên doanh đào tạo
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Sĩ quan quản lý
Huấn luyện nghiệp vụ
Huấn luyện đặc biệt

GCNKNCM (Sĩ quan quản lý)

Sĩ quan vận hành
Huấn luyện đặc biệt (nếu có
yêu cầu)
Năm 5

Năm 4

Tốt nghiệp đại học (Kỹ sư)

Sĩ quan thực tập (4 tháng)

Học kỳ 9

Huấn luyện nghiệp vụ
Huấn luyện đặc biệt (nếu có
yêu cầu)

Hạ sĩ quan (6 tháng)

GCNKNCM (Sĩ quan vận hành)

Học kỳ 7
Năm 3

GCNKNCM (Thủy thủ trực ca/thợ
máy trực ca)

Hạ sĩ quan (6 tháng)

Học kỳ 1

Huấn luyện nghiệp vụ
Huấn luyện đặc biệt
(nếu có yêu cầu)
Huấn luyện cơ bản
Các khóa học chuyên môn
hàng hải khác
Tiếng Anh Hàng Hải
Tin học hàng hải

Chương trình đại học (theo
quy định của Bộ GD-ĐT)

Chương trình đào tạo theo
công ước STCW

Học kỳ 5
Học kỳ 4

Năm 2

Học kỳ 3
Năm 1

Học kỳ 2

Hình 7: Mô hình đào tạo sĩ quan
d- Các nội dung chủ yếu của Liên doanh
● Đào tạo và cấp chứng chỉ cho những thuyền viên Việt Nam có đủ khả năng chuyên
môn phù hợp theo yêu cầu của công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng
và trực ca cho người đi biển (STCW95) và những Nghị quyết sửa đổi năm 1995.
● Tìm việc làm và những vị trí thích hợp để làm việc tại các công ty tàu biển trong
và ngoài nước, làm mọi thủ tục để xuất khẩu những Thủy thủ và Sĩ quan hàng hải đã
tham gia những khóa nâng cấp/bồi dưỡng để đạt được các chứng chỉ chứng nhận khả
năng chuyên môn.
Mô hình đào tạo Sĩ quan như hình 7.
2.4. Giải pháp về thiết bị công nghệ
a- Công nghệ
Các máy móc thiết bị huấn luyện chủ yếu dựa trên công nghệ mô phỏng. Đây là
phương pháp huấn luyện hàng hải tiên tiến nhất hiện nay đang được áp dụng mạnh mẽ
và hiệu quả trên toàn thế giới. Buồng lái tàu thủy, buồng máy tàu thủy, hệ thống
RADAR/ARPA, GMDSS, xếp dỡ hàng hoá… được nối kết với môi trường cảnh
quang ảo và các con tàu ảo (gồm tàu chủ và tàu mục tiêu).
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Không gian được hiển thị thông qua các màn hình (tivi, LCD) hoặc hệ thống các
máy chiếu hình (projector) tạo ra cảm giác thật. Với công nghệ mô phỏng, người dạy
có thể huấn luyện cho người học các bài tập và các tình huống thậm chí cả những
trường hợp trong thực tế vận hành tàu rất ít gặp. Nhờ đó, việc huấn luyện trên thiết bị
mô phỏng mang hiệu quả cao về nhiều mặt.

Hình 8: Toàn cảnh về thiết bị công nghệ đào
tạo của dự án

Hình 9: Buồng lái tàu chủ

b- Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge Simulator)
Hệ thống mô phỏng buồng lái (Bridge simulator) là một hệ thống mô phỏng tích
hợp gồm 02 trạm điều khiển (Instructor room) và 04 trạm vận hành tương ứng với 04
buồng lái khác nhau có tên là Alpha, Bravo, Chalie, Delta.

Hình 10: Sơ đồ bố trí các trạm mô phỏng buồng lái
c- Hệ thống mô phỏng buồng máy và trang thiết bị làm hàng
Hệ thống mô phỏng buồng máy và trang thiết bị làm hàng được xây dựng trên
tảng hệ thống WBT (Workstation Based Training) bao gồm trạm chủ (trạm người
hướng dẫn - Instructor station) và các trạm phụ (trạm học viên - Student station) và
được liên kết với nhau hệ thống mạng liên kết. Cấu hình của hệ thống WBT được
minh hoạ như sau:
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Hình 11: Cấu hình của hệ thống WBT
Hệ thống bao gồm 03 thành phần chính:
Trạm người hướng dẫn (Instructor station): Cho phép người hướng dẫn ra các bài
tập tình huống khác nhau cho các trạm phụ và thông qua hệ thống mạng TEC
(Training, Evaluation and Control - Huấn luyện, đánh giá và quản lý) để giám sát và
tác động vào quá trình điều khiển của các trạm phụ.
Trạm học viên (Student station): Mỗi trạm hoạt động như một buồng máy tàu biển
với tất cả các thiết bị máy móc và thiết bị điều khiển giám sát như trên tàu thực tế. Các
phương trình toán học được xây dựng theo các thông số toán học, động học và thời
gian phù hợp với hoạt động của các buồng máy tàu thật.

Hình 12: Bố trí chung của hệ thống
WBT

Hình 13: Hệ thống mô phỏng buồng máy
và làm hàng
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Hệ thống mạng: có nhiệm vụ kết nối các trạm chính với trạm phụ để có thể giám
sát và điều chỉnh thích ứng.
Mỗi trạm được trang bị 02 màn hình LCD. Hệ thống TEC(Training, Evaluation
and Control - Huấn luyện, đánh giá và quản lý) trên máy chủ là một kỹ thuật thông
minh cho phép giáo viên chuẩn bị, giám sát và đánh giá học viên một cách hiệu quả.
Giáo viên có thể xây dựng các bài tập và tất cả các bài tập đều được giám sát trực
tuyến trong khi đang vận hành mô phỏng.
Chức năng kiểm soát đào tạo và đánh giá của hệ thống được thể hiện qua sơ đồ
tổng hợp sau:

Hình 14: Kiểm soát đào tạo và đánh giá của hệ thống
d- Hệ thống động lực của tàu (Ship Propulsion System)
Đặc tính chân vịt được điều chỉnh giống thực tế. Lực xoắn chân vịt và lực đẩy phụ
thuộc vào tốc độ tàu, vòng quay, bước và góc bẻ lái. Lực cản thân tàu được mô phỏng
theo một tàu hàng tiêu chuẩn phụ thuộc vào tốc độ tàu, mớn nước, góc nghiêng ngang,
lượng chúi mũi lái, tình trạng thời tiết.
e- Các mô phỏng xếp dỡ hàng hóa (Cargo Handling Simulator)
Mục đích của hệ thống mô phỏng làm hàng là cung cấp các công cụ huấn luyện
xây dựng trên các tính năng động (dynamic) của tàu và phản ảnh các giao tiếp giữa các
hệ thống phụ liên quan đến quá trình xếp dỡ hàng hóa. Theo cách thức này, việc xếp
dỡ hàng lỏng có thể tiến hành mà không gây ra những hậu quả trầm trọng.
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Hình 15: Đặc tính mô hình động học của tàu
g- Hệ thống mô phỏng GMDSS
Hệ thống mô phỏng GMDSS là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết nối liên lạc
qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm bờ (Coast earth Station) và trạm tàu (Ship
station) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp.
Hệ thống mô phỏng GMDSS cung cấp các trang thiết bị theo yêu cầu để các học
viên có thể học tập và thi lấy chứng chỉ điện đài viên tổng quát (GOC) theo quy định
của công ước STCW 78/95.
Thông qua hệ thống này, các đài tàu, đài bờ và các thuê bao có thể kết nối liên lạc
với nhau thông qua các phương thức liên lạc khác nhau như điện thoại, telex, fax v.v
và hệ thống còn trang bị các thiết bị để phối hợp tìm kiếm cứu nạn như SART, EPIRB,
VHF...

Hình 16: Sơ đồ nguyên lý hệ thống mô phỏng
xếp dỡ hàng hoá

Hình 17: Hệ thống mô phỏng
GMDSS

h- Hệ thống mô phỏng RADA/ARPA và Hải đồ điện tử ECDIS
Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA cũng là hệ thống mô phỏng trên nguyên lý kết
nối liên lạc qua các trạm (WorkStation) bao gồm trạm giám sát (giáo viên) và các trạm
tàu (học viên) do nhà sản xuất Poseidon cung cấp.
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Hình 18: Hệ thống mô phỏng RADAR/ARPA
Trạm tàu (Trạm học viên): Gồm 03 trạm độc lập hoạt động như các chiếc tàu đơn
tham gia và giao thông liên lạc hàng hải. Mỗi trạm tàu được trang bị các thiết bị phục
vụ cho công tác dẫn tàu và tránh va trên biển gồm: Radar, ARPA, Hải đồ điện tử, GPS,
Máy đo sâu, La bàn v.v... Thông qua các thiết bị này, học viên có thể tham gia vào
công tác dẫn tàu và tránh va trên biển theo các tình huống cho sẵn từ trạm giám sát của
giám viên.
Trạm giám sát (Giáo viên): có chức năng giám sát và xây dựng, thiết lập các tình
huống hoạt cảnh khác nhau ứng với các tình huống giao thông hàng hải.
2.5. Đảo đảm chất lượng đào tạo
Thuyền viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp các khoá học tại Liên doanh này sẽ được
xuất khẩu sang làm việc trên các đội tàu tại các nước Châu Âu nhất là Hà Lan. Do đó,
liên doanh phải thực hiện đào tạo, huấn luyện hoàn toàn theo chương trình phù hợp với
yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các công ước quốc tế về hàng hải.
Chất lượng đào tạo thường xuyên được kiểm định theo chuẩn mực quốc tế trong
ngành hàng hải.
Việc đảm bảo chất lượng đào tạo được thể hiện thông qua chu trình đào tạo khép kín:
Đầu vào
(Tuyển chọn)

Đầu ra
(Đánh giá TN)

Xử lý
(Đào tạo)
Điều
chỉnh

Phản hồi

Hình 19: Sơ đồ tiến trình đào tạo chung
● Đầu vào (tuyển chọn): Là khâu quan trọng trong việc lựa chọn đúng đối tượng
có kiến thức, tố chất và định hướng đúng đắn về nghề nghiệp đặc biệt là nghề đi biển.
Đối tượng của đầu vào là các sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp của các
trường đại học hàng hải trong nước và nước ngoài.
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● Xử lý (đào tạo): Là khâu chính và là khâu lớn nhất trong một chu trình đào tạo
khép kín đảm bảo chất lượng và thái độ, đạo đức nghề nghiệp của sinh viên. Để thực
hiện tốt khâu cần phải đảm bảo các yếu tố:
+ Học viên (được tuyển chọn)
+ Đội ngũ giáo viên
+ Trang thiết bị đào tạo, tài liệu giảng dạy
+ Quy trình đào tạo và giám sát đào tạo
Hay nói rộng hơn, phải có một công nghệ đào tạo tiên tiến nhưng thích hợp.
● Đầu ra (Đánh giá tốt nghiệp): Là kết quả đào tạo đã đạt được. Nhờ sự đánh giá
chất lượng dạy và học cũng như thái độ đối với nghề nghiệp của học viên, có thể tác
động lại vào khâu đào tạo để có sản phẩm tốt hơn.
● Điều chỉnh: Là một tham biến trong quá trình đào tạo, là tổng hợp những rút kết
từ quá trình đạo tạo thông qua việc giám sát và đánh giá để tác động thay đổi, cải tiến
liên tục nâng cao chất lượng đào tạo.
3. THỰC HIỆN LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SURREY, CAO
ĐẲNG GUILFORD - VƯƠNG QUỐC ANH
3.1. Mục đích liên kết đào tạo
Sau khi tìm hiểu về chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Guildford và Đại
học Surrey, các trường đã tiến đến xây dựng trao đổi cụ thể về chương trình đào tạo
Cử nhân ngành Kinh doanh và Kỹ sư Công trình. Mục đích của chương trình nhằm
mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực đào tạo của trường ĐH
GTVT TP. HCM và góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đồng thời đây
cũng là cơ hội để đội ngũ giáo viên của trường tiếp cận được với các chương trình đào
tạo tiên tiến trên thế giới, chuyển giao công nghệ, sử dụng thư viện điện tử và thiết bị
cuả các đối tác quốc tế, theo đúng chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo trong việc
nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng giáo dục đào tạo.
Chương trình liên kết này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam được sự tài trợ của
Quỹ Sáng kiến của Thủ tướng Anh (PMI2); Hội đồng Anh, và tuân theo các quy định
trong Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 quy định
về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục tại Việt Nam.
3.2. Mô hình liên kết
Các đối tác chất lượng của chương trình đều là các tổ chức giáo dục lớn và có uy
tín tại Vương quốc Anh, Việt Nam và Quốc tế.
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3.2.1. Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, Việt Nam
ĐH GTVT TP. HCM là trường đã được đánh giá kiểm định chất lượng bởi Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Tư vấn Hoa Kỳ.
3.2.2. Trường Cao đẳng Guildford và Đại học Surrey, Vương quốc Anh
Hai trường đóng vai trò là đối tác chất lượng của chương trình sẽ chịu trách nhiệm
đảm bảo chương trình giảng dạy và học tập theo đúng yêu cầu chất lượng của hệ thống
giáo dục Vương quốc Anh.
Trường Cao đẳng Guildford là một trong những trường dẫn đầu về lĩnh vực đào
tạo tại khu vực Đông Nam nước Anh, hiện cung cấp hơn 1.000 khóa học và các khóa
dạy nghề, hướng nghiệp lớn nhất hiện có tại Vương Quốc Anh. Trong khuôn khổ hợp
tác song phương, trường Guilford cũng đã gửi nhiều giáo sư có kinh nghiệm lâu năm
tham gia công tác huấn luyện kỹ năng giảng dạy môn chuyên ngành cũng như nâng
cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên. Trường được trường Đại học
Surrey ủy quyền đào tạo bậc đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh.
Trường ĐH Surrey được xếp thứ 12 tại Anh (Guadian League table 2006) và hạng 5
tại Anh về chất lượng các công trình nghiên cứu (theo đánh giá gần nhất của Research
Assessment Exercise 2001). Trường là nơi đầu tiên nhận được giải thưởng “Centre of
Excellence” (CELT) về giảng dạy và học tập. Chương trình đào tạo của Trường rất đa
dạng gồm Tiếng Anh, Đại học và Sau Đại học. Trường được biết đến là một trong
những trường đào tạo kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên của trường
được gửi đi thực tập tại các Công ty liên kết với trường. Do vậy trong vòng 10 năm liền,
98 % sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên sau khi ra trường
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3.2.3. Tổ chức khảo thí Edexcel - Vương quốc Anh
Tổ chức Edexcel là Hội đồng khảo thí Quốc gia Anh và là tổ chức quản lý chương
trình, văn bằng phổ thông (GCSE, GCE O Levels, GCE AS and A Levels), Cao đẳng
Quốc gia Anh BTEC HND (BTEC Higher National Diploma) và các chương trình đào
tạo quốc gia khác tại Anh. Đây là một tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới và có bề dày
lịch sử lâu đời nhất tại Anh, có chức năng thực hiện các hoạt động khảo thí quốc gia
cho bậc phổ thông, cao đẳng cũng như cung cấp các chương trình đào tạo quốc gia
khác dưới bậc đại học tại Anh và các quốc gia thuộc khối thịnh vượng Anh. Edexcel
còn đóng vai trò cố vấn, định hướng cho chính phủ các chính sách phát triển giáo dục
tại Vương Quốc Anh cũng như truyền bá phát triển giáo dục Anh tại nước ngoài.
Edexcel hoạt động dưới sự giám sát của Chính phủ Anh, chịu sự quản lý trực tiếp từ
Uỷ ban Quản lý Chương trình & Văn bằng - QCA Qualification & Curriculum
Authority. Edexcel hiện nay là tổ chức quản lý chương trình và khảo thí tại 4000
trường phổ thông, 450 trường Cao đẳng và trên 100 trường đại học tại Vương Quốc
Anh. Trên 7000 cơ sở đào tạo phổ thông và đại học khác tại nước ngoài.
3.3. Cơ cấu tổ chức

4. KẾT LUẬN
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và các đối tác là Đại học
hàng hải Rotterdam - Hà Lan, Cao đẳng Guildford, Đại học Surrey - Anh Quốc đã đi
đến quyết định thành lập các Công ty liên doanh và Trung tâm liên kết đào tạo góp
phần tích cực phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đồng thời
tham gia chiếm lĩnh thị trường lao động quốc tế kỹ thuật cao.
Để phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhất thiết phải
nhập khẩu sớm kiến thức, phương pháp và thiết bị - công nghệ từ các nước tiên tiến.
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Với chương trình học tập, giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, các dự án Liên doanh
và Liên kết sẽ cung cấp cho Việt Nam một hình mẫu để giúp cho các cơ sở đào tạo của
Việt Nam phát triển tiếp cận các công nghệ đào tạo mới bao gồm nội dung, thời lượng,
quy trình, phương thức và công cụ đào tạo. Đồng thời, dự án sẽ có ảnh hưởng tích cực
về kinh tế, xã hội và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả Việt Nam
nói chung.
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ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
PGS.TSKH. ĐẶNG VĂN UY
Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban
đầu là một trường sơ cấp, trải gần 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành,
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao
thông vận tải. Với 3000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 21 chuyên ngành đại
học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 08 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên
ngành đào tạo tiến sỹ, Nhà trường cũng đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất
nước và các danh hiệu cao quý khác.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm đào tạo và huấn luyện theo
những nội dung sau:
+ Bậc đại học: 21 chuyên ngành thuộc 8 khoa;
+ Thạc sỹ khoa học: 08 chuyên ngành;
+ Tiến sỹ kỹ thuật: 03 chuyên ngành;
+ Huấn luyện và cập nhật các mức trách nhiệm vận hành và quản lý cho Sỹ quan
hàng hải hạng 1 và 2, Hoa tiêu cơ bản và nâng cao, Thanh tra hàng hải để thi lấy
chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu của công ước Quốc tế STCW78/95;
+ Huấn luyện an toàn cơ bản và nâng cao cho thuyền viên theo yêu cầu của Công
ước Quốc tế STCW78/95;
+ Huấn luyện đặc biệt cho thuyền viên: Mô phỏng RADAR/ARPAR, GMDSS, tàu
dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất, tàu khách, tàu Ro-Ro, v.v...
Đội ngũ cán bộ giảng viên của trường, bao gồm: 630 Giảng viên, 210 Cán bộ quản
lý, 1200 Thuyền viên. Trong đó có 19 Giáo sư /Phó Giáo sư, 73 Tiến sỹ /TSKH, 312
Thạc sỹ khoa học, 87 Thuyền trưởng và 84 Máy trưởng.
Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ (KHCN) cùng
với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy
mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước. Là một đơn vị chịu trách
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nhiệm trước Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực về KHCN phục vụ chiến
lược biển quốc gia, cũng như đóng vai trò một cái nôi phát triển KHCN của TP. Hải
Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian qua, Trường Đại học Hàng Hải
đã xác định rõ: “Cùng với giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ phát triển KHCN là một
trong hai nhiệm vụ chính của Nhà trường”.
Khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp,
mang tính quyết định. Sức mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực
KHCN, nó không những chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả
nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý của các Bộ, Ban, Ngành góp phần
hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung. Vậy để đào tạo một cách bài bản và hiệu quả, có
chất lượng đội ngũ NCKH, Trường Đại học Hàng hải đã và đang thực hiện theo kế
hoạch sau đây:
- Phải xây dựng được định hướng nghiên cứu khoa học dài hạn;
- Phải có được biện pháp cụ thể về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học;
- Xây dựng cơ sở vật chất phục đào tạo và NCKH;
- Phải có kinh phí đầu tư để đào tạo đội ngũ NCKH.
1. Định hướng phát triển khoa học công nghệ
Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, tuy điều kiện vật chất còn nghèo nàn, lực
lượng cán bộ làm công tác khoa học còn rất mỏng, xong Nhà trường vẫn xác định
được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Nó thực sự là
động lực thúc đẩy để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tạo ra những
công nghệ mới. Vậy, Trường ĐH Hàng hải đã định hướng các nhiệm vụ khoa học
công nghệ mang tính kế thừa từ trước tới nay và đặc biệt tập trung vào giai đoạn
2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 như sau:
- Tham gia đấu thầu để thực hiện các đề tài thuộc danh mục các nhiệm vụ KHCN
đã được Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và của TP. Hải Phòng
phê duyệt;
- Tiếp tục các dự án sản xuất thử và tiến tới chế tạo các thành phần của các hệ
thống điều khiển tự động trên tàu thủy góp phần nâng cao năng lực tự động hóa, hiện
đại hóa ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ tàu thuỷ và nghiên
cứu chế tạo thiết bị kiểm soát quá trình làm việc của hệ động lực tàu thủy nhằm nâng
cao tính kinh tế trong vận hành các con tàu và đội tàu;
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- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường thủy (biển,
các vùng nước thuộc cảng biển, các tuyến đường nội thủy), các giải pháp làm giảm
độc tố khí thải động cơ tàu thuỷ và xây dựng các quy trình xử lý rác thải công nghiệp,
kiểm soát và chống ô nhiễm môi trường; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng;
- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong đóng mới các tàu chở hàng đặc biệt. Xây
dựng các tiêu chuẩn ngành trong thiết kế đóng mới tàu, các quy trình lắp đặt, kiểm tra
các trang thiết bị tàu, đặc biệt quan tâm đến các thiết bị phòng chống cháy nổ cho các
tàu chở hàng đặc biệt;
- Tích cực tham gia vào việc thực hiện các dự án về quy hoạch hệ thống cảng biển
Việt Nam, chiến lược phát triển đội tàu để cạnh tranh quốc tế, xây dựng mô hình hoạt
động của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Nghiên cứu quy hoạch và phát triển hoạt
động về Logistics và vận tải đa phương thức; nghiên cứu về vấn đề thương mại và
Luật Hàng hải Quốc tế;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo, huấn luyện, xây dựng các
phần mềm giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan
để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và huấn luyện;
- Khai thác có hiệu quả bể thử mô hình tàu thuỷ, làm chủ các phần mềm thiết kế
tàu, tiến tới có thể tham gia thiết kế các tàu biển trọng tải lớn.
Như vậy, các nhiệm vụ khoa học mà Nhà trường đặt ra là rất rõ ràng và liên quan
đến nhiệm vụ và chức năng của một trường đại học mà Nhà nước giao cho đào tạo
nguồn nhân lực, NCKH-CGCN phục vụ chiến lược biển của đất nước. Để thực hiện
được nhiệm vụ quan trọng nói trên, hai vấn đề cần được giải quyết là: Cán bộ làm
nghiên cứu khoa học và Cơ sở vật chất.
2. Các hình thức đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học
Với nhu cầu của thực tế về cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học của đất nước
nói chung và của Trường ĐH Hàng hải nói riêng, việc đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa
học đã được Nhà trường đã được chuẩn bị từ rất sớm. Để có thể trở thành một cán bộ
nghiên cứu khoa học, tiêu chí đòi hỏi đối với họ là rất cao và đa dạng, đó là: Kiến thức
lý thuyết, kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế về nghề nghiệp, đầu óc sáng tạo,
say mê với nghề. Phương pháp đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Nhà
trường trong 10 năm qua được thực hiện theo phương châm: “Kiến thức sâu, tay nghề
giỏi và ngoại ngữ thông thạo”. Nhà trường đã chủ động áp dụng các phương pháp để
đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học như sau:
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1. Gắn công tác đào tạo sau đại học với công tác NCKH;
2. Hợp tác nghiên cứu các vấn đề mà xã hội yêu cầu với các đơn vị ngoài Nhà
trường (Các công ty, nhà máy, xí nghiệp);
3. Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học;
4. Liên kết với các đối tác nước ngoài;
5. Thành lập viện nghiên cứu;
6. Có tạp chí KH&CN riêng.
Công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường được tiến hành từ năm 1992 (đào tạo
Cao học) và sau đó 3 năm (1995) tiến hành đào tạo NCS. Những học viên Cao học và
các NCS là những người có năng lực về nghiên cứu, có kiến thức chuyên môn tốt, có
ngoại ngữ thông thạo, nên đây là điều kiện rất tốt để bồi dưỡng họ trở thành các nhà
nghiên cứu. Thực hiện chủ trương này, Nhà trường thường gắn các đề tài làm luận văn
của học viên cao học với một phần các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp
Trường) và các luận văn Tiến sĩ với các đề tài nghiên cứu cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước.
Trong 5 năm trở lại đây, đã có hàng chục luận văn Cao học và NCS đã bảo vệ thành
công gắn với các đề tài NCKH và sau đó, các nhà khoa học này đã biến ý tưởng thành
những sản phẩm công nghệ có giá trị. Các sản phẩm hiện nay đã được chế tạo thành
công: Lò đốt rác thải công nghiệp, Thiết bị đo các thông số quá trình cháy trong động
cơ, Hệ thống TĐĐK từ xa động cơ diesel tàu thủy.
Những năm trước đây, Nhà trường đã mạnh dạn thành lập một số trung tâm nghiên
cứu và dịch vụ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực hàng hải, công trình cảng. Tuy
nhiên, các trung tâm này không đủ nhân lực và trang thiết bị để thực hiện các đề tài
nghiên cứu theo mong muốn của Nhà trường. Đầu năm 2005, Nhà trường quyết định
sáp nhập tất cả các trung tâm này và thành lập Viện khoa học công nghệ Hàng hải trực
thuộc Trường. Viện được đầu tư lớn về con người và cơ sở vật chất với trên 30 cán bộ
và nghiên cứu viên. Nhiệm vụ của Viện là thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và
thiết kế công nghệ để tạo các sản phẩm phục vụ công nghiệp hàng hải; bên cạnh đó
cũng tuyển chọn các cán bộ trẻ và đào tạo họ trở thành các nhà nghiên cứu trong tương
lai. Sau hơn 5 năm hoạt động, Viện đã thực hiện được 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà
nước theo chương trình KC06 và nhiều đề tài cấp Bộ, TP. Hải Phòng và cấp Trường.
Bên cạnh đó, Viện cũng kết hợp chặt chẽ các nhà máy đóng tàu, các công ty vận tải
biển và xây dựng công trình thuỷ thực hiện các đề tài nghiên cứu chung nhằm giải
quyết các vấn đề khó khăn của thực tế sản xuất và qua đó cũng tạo điều kiện để các
nhà nghiên cứu của Viện, Trường hiểu sâu thêm về mức độ công nghệ, thiết bị công
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nghệ của các cơ sở sản xuất hiện tại. Các sản phẩm mà Viện đã nghiên cứu thiết kế và
chế tạo thành công đó là: Bảng điện chính cho tàu trọng tải từ 5 - 10.000 DWT, Hệ
thống điện cho tàu chở hóa chất, Phương án đưa kho nổi FS05 trọng tải 150.000DWT
từ nhà máy đến nơi khai thác an toàn và một số sản phẩm khác nữa. Viện cũng đã hợp
tác với 02 công ty của Hàn quốc là CMR (Thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tàu
thủy) và PAP Marine (Tư vấn kỹ thuật hàng hải) về cùng nghiên cứu các vấn đề quan
tâm. Viện đã gửi đi được 6 cán bộ sang Công ty CMR để học về chuyển giao công
nghệ, trong đó có 2 cán bộ đã hoàn thành chương trình cao học và trở về Viện công
tác. Hiện tại Viện gửi thêm 4 cán bộ sang PAP Marine để cùng tham gia nghiên cứu
các đề tài công nghệ và học về chuyển giao công nghệ cho một số sản phẩm Hitech sẽ
được lắp đặt ở Việt Nam.
Nhà trường cũng liên kết và thành lập Công ty liên doanh về đào tạo nghiệp vụ
thiết tàu thủy với 3 đối tác của Nhật Bản (Tập đoàn đóng tàu thủy Shin-krushima,
Kanax và Mitsui &Co) mang tên VMSK (2007). Hiện nay, Công ty đã gửi sang Nhật
12 kỹ sư để học tập chuyển giao công nghệ về thiết kế tàu (khóa đào tạo là 3 năm) và
tuyển được 10 kỹ sư để đào tạo tại Việt Nam cũng do các chuyển gia Nhật Bản huấn
luyện. Hiện nay, các kỹ sư này đã thực thụ bắt tay vào công việc nghiên cứu và thiết
kế các dạng tàu thủy theo mô hình 3D. Hàng năm họ đã làm ra những sản phẩm trị giá
hàng trăm nghìn đô la Mỹ và được tiêu thụ ở Nhật Bản hoặc ở Việt Nam.
Sinh viên nghiên cứu khoa học đã tạo nguồn bổ sung quan trọng cán bộ giảng dạy
cán bộ nghiên cứu đối với Nhà trường. Hàng năm có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa
học của sinh viên được triển khai với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà trường. Những đề tài
xuất sắc trong số đó sẽ được Nhà trường hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục nghiên cứu
ứng dụng. Trong các năm qua, hàng chục sinh viên của Nhà trường nhận được các giải
thưởng VIFONTEC, Loa thành, Quả cầu vàng CNTT. Quan trọng hơn, qua phong trào
nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà trường đã tuyển được những cán bộ trẻ quan
trọng bổ sung vào đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu khoa học tại các
Khoa và các Viện.
3. Xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí nghiên cứu khoa học
Cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm và nghiên cứu là yếu tố mang tính quyết
định để đào tạo bài bản và hiệu quả các nhà nghiên cứu khoa học. Ý thức được điều này,
trong các năm qua, Trường ĐH Hàng hải đã xin Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT đầu tư tương
đối lớn theo các dự án nâng cao năng lực NCKH. Nhà trường đã nhận được đầu tư từ
Dự án Giáo dục đại học giai đoạn 1 là 400.000 USD, giai đoạn 2 là trên 700.000 USD
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dành cho 4 phòng thí nghiệm hiện đại cho Khoa Công trình thủy và một bể thử mô
hình tàu cho Khoa Thiết kế & Công nghệ đóng tàu. Năm 2008, Trung tâm nghiên cứu
máy tàu thủy được thành lập và được đầu tư với số vốn 38 tỷ VND. Các trang thiết bị
và máy móc thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn một phòng thí nghiệm quốc gia. Các
nhà khoa học của Khoa Máy tầy thủy đã hoàn thành đề tài nghiên cứu, thiết kế và lắp
đặt hệ thống TĐĐK từ xa cho động cơ của phòng thí nghiệm. Hệ thống tự động này
hoàn toàn có thể lắp đặt cho các động cơ diesel tàu thủy khác ở Việt Nam. Hiện tại,
Nhà trường có gần 100 phòng thí nghiệm, thực hành, mô phỏng vừa để huấn luyện cho
sinh viên, vừa để phục vụ nghiên cứu và đào tạo các cán bộ nghiên cứu khoa học.
Thông qua các đề tài nghiên cứu, các thí nghiệm khoa học, nhiều đề tài cấp Bộ, cấp
Trường đã được nghiên cứu thành công với chất lượng cao, đồng thời cũng đào tạo và
nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho nhiều cán bộ.
Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu, hàng năm Nhà trường đều trích
từ nguồn tự có khoảng 300 triệu VND dành cho các đề tài khoa học cấp Trường. Nếu
có ý tưởng hay, hoặc ý tưởng sáng tạo, Nhà trường hỗ trợ đến 50 triệu VND cho mỗi
đề tài. Vậy nên, trong các năm qua có nhiều đề tài được nghiên cứu thành công và có
sản phẩm công nghệ. Nhà trường cũng đã hình thành giải thưởng nghiên cứu khoa học
cho toàn Trường mang tên “NEPTUNE” và được trao hàng năm cho các cá nhân và
tập thể với tổng giải thưởng khoảng 30 triệu VND.
4. Kết luận
Vấn đề toàn cầu hóa đi liền với sự cạnh tranh rất khốc liệt về kinh tế và thương
mại giữa các quốc gia trên toàn thế giới mà Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Để
có thể đưa nền kinh tế của một quốc gia phát triển, thì kinh tế tri thức ngày càng mang
tính quyết định. Kinh tế tri thức ở đây có thể hiểu đó là các sản phẩm khoa học và
công nghệ của tất cả các lĩnh vực. Nhằm xây dựng được nền kinh tế tri thức đủ mạnh,
thì vấn đề nguồn nhân lực mang yếu tố quyết định. Trong các năm qua, Trường Đại
học Hàng hải đã đi đúng hướng và đã đào tạo được một lớp cán bộ nghiên cứu khoa
học có nhiều tiềm năng. Có được những thành tích như vậy, Nhà trường đã thực hiện
các bước chiến lược sau đây:
- Định hướng và xây dựng được kế hoạch nghiên cứu khoa học và bên cạnh đó là
đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu có tầm nhìn tương đối xa;
- Chủ động và biết kết hợp nhiều hình thức để đào tạo đội ngũ nghiên cứu như: đào
tạo tại chỗ, liên doanh hoặc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các
đề tài nghiên cứu khoa học chung, huấn luyện chuyển giao công nghệ;
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- Cần đầu tư cơ sở vật chất một cách trọng điểm để tạo ra những phòng thí nghiệm,
phòng thực hành đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc các khu vực. Đây là một trong những
yếu tố nền tảng để đào tạo các cán bộ nghiên cứu, cũng như tạo phương tiện để các cán
bộ nghiên cứu thực hiện ý tưởng của mình;
- Đầu tư kinh phí một cách thích hợp cho công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ
nghiên cứu, bên cạnh đó cũng phải đảm bảo đời sống cho các cán bộ nghiên cứu.
Thật vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu là vô cùng cần thiết trước mắt,
cũng như lâu dài đối với các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu. Để triển khai công
tác này một cách hiệu quả, nhất thiết phải có sự quan tâm thích đáng của các cấp lãnh
đạo từ Trung ương đến các địa phương và các cơ sở.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHCN

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
Những năm qua, ngành hàng hải Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to
lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng hội nhập sâu
rộng với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên trường quốc tế. Có được những
thành quả lớn lao đó không khỏi không nhắc đến vai trò quan trọng, có tính quyết định
của công tác KHCN.
Xác định rõ tầm quan trọng có tính quyết định của KHCN trong lĩnh vực hàng hải,
trong 5 năm qua Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đã đạt được những thành tựu
đáng kể trong công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KHCN, trên cơ sở đó Cục
HHVN cũng xác định nhiệm vụ KHCN của mình trong giai đoạn tới:
A. THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
I. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC
KHCN
Trong 5 năm qua, về lĩnh vực KHCN, Cục HHVN đã triển khai các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển
giao công nghệ trong lĩnh vực hàng hải; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án
ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ thông tin phục vụ công
tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực hàng hải;
- Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành hàng hải, trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo thẩm
quyền; tổ chức xây dựng và thẩm định, công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng
hải.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế - kỹ
thuật chuyên ngành hàng hải; quy định việc áp dụng cụ thể một số tiêu chuẩn, quy
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trình kỹ thuật, nghiệp vụ đối với các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải
phù hợp với pháp luật về hàng hải và thẩm quyền quản lý, điều hành của Cục HHVN.
- Quản lý hệ thống thông tin hàng hải, báo hiệu hàng hải và các hệ thống hỗ trợ
hàng hải khác; tổ chức cung cấp các tài liệu và thông tin nhằm bảo đảm an toàn hàng
hải, an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật.
II. CÔNG TÁC ỨNG DỤNG KHCN
1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước và cải cách thủ tục
hành chính.
Từ 2005 Cục HHVN đưa vào khai thác hệ thống CNTT được lắp đặt tại Cơ quan
văn phòng Cục HHVN, 2 Chi cục hàng hải và các đơn vị trực thuộc. Cho đến nay, tuy
còn có những hạn chế nhất định nhưng hệ thống CNTT đã tạo được bước chuyển biến
mới trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và công tác cải cách thủ tục hành
chính nói riêng.
1.1. Tại Cơ quan văn phòng Cục
Từ năm 2005, các phòng, ban tham mưu của cơ quan Cục HHVN, với sự trợ giúp
đắc lực của mạng nội bộ và mạng diện rộng, các phần mềm ứng dụng, các hoạt động
quản lý đã có những bước đột phá lớn. Trao đổi tài liệu giữa các cá nhân, đơn vị trong
Cơ quan Văn phòng Cục chủ yếu thông qua thư điện tử; nhờ áp dụng phầm mềm quản
lý văn bản nên công tác quản lý văn bản đi, đến khoa học, kịp thời và chính xác.
Việc sử dụng phần mềm đăng ký tàu biển và quản lý thuyền viên đã giúp cho công
việc cấp các giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, chứng chỉ, hộ chiếu thuyền viên được
nhanh chóng, chính xác; công tác quản lý theo dõi đội tàu biển, thuyền viên được cập
nhật thường xuyên. Việc sử dụng máy in hộ chiếu mới đã in trực tiếp ảnh lên Hộ chiếu
bảo đảm nhanh, rõ ràng, đẹp và hiện đại. Thông số của các tàu biển, thuyền viên được
nhập qua các phần mềm ứng dụng chạy trên nền Web, vì vậy các Cảng vụ hàng hải và
các cơ quan liên quan có thể truy cập để kiểm tra các thông số này, giảm thiểu khả
năng gian lận bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận của tàu biển và thuyền viên.
1.2. Tại các Cảng vụ hàng hải
Phần mềm Quản lý thủ tục cho tàu ra, vào cảng cũng được triển khai và đưa vào sử
dụng tại các Cảng vụ hàng hải từ năm 2005. Phần mềm Quản lý thủ tục tàu biển để
khai báo thủ tục cho tàu ra, vào cảng xây dựng theo quy định tại Nghị định số
160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại
cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam.
- Việc thông báo, xác báo tàu được người làm thủ tục thực hiện nhanh chóng,
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thuận tiện thông qua hệ thống phần mềm, giảm thiểu đến mức tối đa số lần thông báo,
xác báo bằng văn bản. Công tác xử lý thông tin theo đó cũng được nhanh chóng và kịp
thời hơn. Thời gian làm thủ tục được rút ngắn, tối đa không quá 30 phút (thực tế chỉ 15
phút).
- Công tác lập kế hoạch điều động tàu vào, lưu lại và rời cảng được thực hiện ngay
trên hệ thống phần mềm và được kết nối công khai trên hệ thống Website của Cảng
vụ, thuận tiện cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển và các
đơn vị có liên quan trong việc theo dõi giám sát, nắm bắt kế hoạch, phối hợp tổ chức
thực hiện theo quy định chuyên ngành của mình.
- Việc tính phí, lệ phí hàng hải đã thực hiện kết hợp giữa việc lấy thông tin, dữ
liệu kế hoạch chuyến tàu sau đó chuyển qua phần mềm tính phí riêng, số liệu đầu vào
chính xác, công khai đã đã đảm bảo được việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại
phí, lệ phí hàng hải theo quy định.
- Dữ liệu, thông tin về tàu biển được cập nhật thường xuyên, đầy đủ trợ giúp đắc
lực cho công tác kiểm tra, giám sát tàu đến, lưu tại cảng và rời cảng đảm bảo an toàn
hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Công tác báo cáo số
liệu thống kê cho các cơ quan cấp trên, cơ quan khác khi có yêu cầu theo đó đã thuận
tiện, kịp thời và chính xác hơn.
1.3. Tại các đơn vị khác của Cục
Các trường Cao đẳng hàng hải, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải
Việt Nam, các Công ty BĐATHH, các Công ty Hoa tiêu hàng hải đã triển khai ứng
dụng phần mềm vào công tác đào tạo cán bộ, thuyền viên chuyên ngành cũng như các
công việc chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, cụ thể là:
- Phần mềm mô phỏng đào tạo thông tin liên lạc theo GMDSS, xây dựng được
công cụ mô phỏng trực quan, sinh động tổng thể toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc
GMDSS trên môi trường máy tính, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu đào tạo kỹ năng thực
hành GOC, ROC cho sỹ quan thuyền viên.
- Phần mềm trực tuyến E-Leaning cho thuyền viên qua môi trường internet: thiết
lập một môi trường đào tạo bằng công nghệ chuẩn của thế giới là SCORM, IMS, có
hiệu quả cao trong việc bổ túc tiếng Anh cho người đi biển.
- Phần mềm chạy trên nền Web quản lý báo hiệu hàng hải với các chức năng quản
lý các thông số về báo hiệu hàng hải, tự động kết xuất ra thông báo hàng hải, và hệ
thống có thể truy cập từ xa. Đây là một phần mềm rất hữu dụng cho việc tạo dựng cơ
sở dự liệu thống nhất, hỗ trợ công tác quản lý báo hiệu hàng hải.
- Xây dựng và duy trì Website phục vụ các hoạt động trong công tác bảo đảm an
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toàn hàng hải để cung cấp các thông tin như các thông báo hàng hải, hệ thống đèn
biển, luồng tàu biển một cách nhanh chóng đầy đủ cho mọi đối tượng có nhu cầu.
- Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc còn ứng dụng CNTT cho các hoạt động quản lý
tại đơn vị như công tác quản lý văn bản, quản lý tiền lương, nhân sự...
2. Ứng dụng KHCN trong quản lý an toàn hàng hải
2.1. Nghiên cứu ứng dụng hải đồ điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC)
Hải đồ điện tử (ENC) là cơ sở dữ liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc
gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic
Chart Display and Information System - ECDIS). Bình đồ luồng hàng hải điện tử được
sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế S57 do tổ chức thủy đạc quốc tế (International
Hydrographic Organisation - IHO) ban hành, được tổ chức hàng hải quốc tế (IMO)
cho phép sản xuất để thay thế hải đồ giấy truyền thống trong quá trình điều động tàu,
quản lý theo dõi giao thông, thiết kế hải trình, an toàn hàng hải và nhiều ứng dụng
khác trong ngành hàng hải.
Trong 5 năm qua, tại 2 Công ty BĐATHH đã biên tập thành công bình đồ điện tử
luồng hàng hải cho một số tuyến luồng. Bình đồ luồng hàng hải điện tử ENC được
biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản và
bình đồ khảo sát do các Xí nghiệp khảo sát hàng hải thực hiện. Sử dụng công cụ biên
tập của hãng SevenCs (Germany); đảm bảo tuân thủ hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên
bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS theo chuẩn công nghiệp của IHO.
Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải sẽ được cập nhật định kỳ phù hợp với
kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của các Công ty BĐATHH. Hiện đã hoàn thiện
ENC cho luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân, Sài Gòn - Vũng Tàu, Soài Rạp Thị
Vải, Sông Dừa và Đồng Nai. Đây là một thành tựu bước đầu rất quan trọng, tạo tiền đề
cho việc nghiên cứu ứng dụng cho tất cả các tuyến luồng tàu biển ở nước ta.
2.2. Ứng dụng hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Identification System –
AIS.)
AIS là hệ thống thu phát sóng vô tuyến hoạt động trên băng tần VHF hàng hải
dùng để trao đổi thông tin giữa phương tiện thủy và các đối tượng bên ngoài trong
phạm vi phủ sóng VHF. AIS cho phép các phương tiện thủy chủ động chia sẻ các
thông tin về nhận dạng, loại tàu, kích thước, vị trí, hướng di chuyển, tốc độ, loại hàng
hóa chuyên chở và các đặc tính khác của mình với các phương tiện hoạt động trong
khu vực lân cận, các trạm VTS và cơ quan quản lý hàng hải.
Sau khi nghiên cứu thực tế tại các nước trong khu vực, nhằm từng bước đưa báo
hiệu AIS vào sử dụng; từ năm 2008, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã
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tiến hành lắp đặt thử nghiệm báo hiệu AIS trên khu vực luồng Hải Phòng. Đầu năm
2010 đã thực hiện việc lắp đặt 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực 22B Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng với vùng quan sát theo dõi phủ gần kín luồng hàng hải Hải
Phòng, một phần luồng Hòn Gai - Cái Lân và 01 trạm bờ AIS Station tại khu vực đèn
biển Quản Tượng, thành phố Đà Nẵng với vùng quan sát theo dõi phủ kín luồng hàng
hải Đà Nẵng. Trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự
án lắp đặt AIS trên các luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và Đà Nẵng.
Các thông tin thu thập qua thiết bị AIS như tên tàu, số nhận dạng, hướng chạy, tốc
độ... đã được phần mềm shipploter thể hiện trực quan trên màn hình hải đồ. Ngoài ra,
kết hợp với hệ thông thông tin liên lạc VHF, thiết bị AIS đã trợ giúp đắc lực cho công
tác theo dõi kiểm tra điều động tàu trong khu vực xung yếu, bảo đảm an toàn, an ninh
và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Nắm bắt được tính ưu việt của AIS, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã triển khai lắp
đặt thiết bị thu tín hiệu AIS tại trụ sở làm việc và trạm đại diện Cát Hải
2.3. Ứng dụng hệ thống trợ giúp giao thông hàng hải (VTS) trên luồng tàu biển
khu vực Hải Phòng
Trạm VTS tại Cát Hải có khả năng bao trùm đoạn luồng Hải Phòng từ vùng đón
trả hoa tiêu đến bến cảng Đình Vũ với những khả năng ưu việt như:
- Phát hiện, giám sát và kiểm soát các phương tiện giao thông trên luồng;
- Giám sát sự di chuyển của các phương tiện trên luồng để hỗ trợ cho việc điều tiết
giao thông;
- Phát hiện tất cả các mục tiêu trên luồng và nhận dạng được tất cả các mục tiêu có
trang bị AIS;
- Hiển thị được hướng, tốc độ, dự báo đâm va;
- Lưu trữ các thông tin liên quan đến hành trình của tàu phục vụ công tác điều tra
tai nạn hàng hải.
Ngoài ra, trạm còn được trang bị trạm bờ AIS, các máy đo gió, đo nhiệt độ, trang
bị thiết bị S-VDR có khả năng giám sát, nhận dạng và gửi thông tin tới các phương
tiện có trang bị AIS một cách chính xác và dễ dàng; cho phép cán bộ trực ban của
Cảng vụ có thể liên lạc bằng điện thoại vô tuyến VHF tới các phương tiện di chuyển
trên luồng; có khả năng phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn; lưu trữ các tín hiệu hình
ảnh Radar, AIS và các tín hiệu thông tin liên lạc trên kênh thoại VHF, các dữ liệu này
có thể được giám sát trực tiếp cũng như truy xuất sử dụng lại khi cần thiết.
Trạm VTS đi vào hoạt động đã trợ giúp đắc lực cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
trong công tác quản lý giám sát các hoạt động hàng hải, điều tiết giao thông trên luồng
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và đặc biệt là điều tiết tàu thuyền qua đoạn luồng kênh Hà Nam được an toàn, thông
suốt 24/24. Thành công của trạm VTS tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được xem là
tiền đề cho việc áp dụng trên các luồng tàu biển của Việt Nam trong tương lai gần.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. Nghiên cứu các đề tài khoa học
Trong giai đoạn 2005-2010, Cục HHVN đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài cấp
Bộ và cấp Cục. Trong các đề tài KHCN đã triển khai thực hiện, có những đề tài nghiên
cứu rất xuất sắc mang lại hiệu quả ứng dụng cao, có giá trị thực tiễn lớn phục vụ kịp
thời công tác quản lý và sản xuất tại các đơn vị trực thuộc, điển hình như:
- Đề tài nghiên cứu xây dựng mã số cảng biển và hàng hóa thông qua cảng biển
Việt Nam. Đề tài đạt loại xuất sắc được Bộ GTVT kiến nghị xây dựng quy chuẩn kỹ
thuật về “Mã số cảng biển và hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam“ để áp dụng cho
hệ thống cảng biển Việt Nam. Đề tài mang tính hội nhập cao, góp phần thực hiện cải
cách thủ tục hành chính tại các cảng biển, bảo đảm hài hòa về mã số với các nghành có
liên quan tới hoạt động cảng biển, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước tại
cảng biển đạt hiệu quả hơn.
- Đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DIODE phát quang (LED) và thiết bị vô
tuyến điện để chế tạo đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ: MSCI.LED.132 có tính
năng kỹ thuật, công nghệ rất cao, các thiết bị phụ trợ kèm theo phục vụ cho đèn hoạt
động (nguồn ắc quy; pin năng lượng mặt trời; hệ thống kết nối...) đều được bố trí tích
hợp ngay trong đèn và với những chỉ tiêu tính năng kỹ thuật mà đèn hiện có, kết hợp
những kết quả trong thực tiễn sử dụng, sản phẩm hoàn toàn có thể tương đương với
đèn nhập khẩu LED Model 701 và 702 của hãng Carmanah (Canađa). Đèn
MSCI.LED.132 đã nhận được các giải thưởng: giải Đặc biệt tại Hội thi sáng tạo kỹ
thuật năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức và giải Ba tại Hội thi sáng tạo
KHKT toàn quốc lần thứ 9 năm 2007.
- Đề tài nghiên cứu, xây dựng hải đồ điện tử luồng Sài Gòn - Vũng Tàu phục vụ
các phương tiện hành hải an toàn và hỗ trợ công tác khảo sát quản lý luồng và báo hiệu
hàng hải được đưa vào ứng dụng hiệu quả, đây là cơ sở khoa học để triển khai ứng
dụng cho toàn bộ luồng tàu biển trong cả nước.
- Đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm xử lý sóng để nâng cao độ chính xác đo
sâu: tăng cường công tác kỹ thuật trong việc đo đạc xác định độ sâu luồng. Việc xác
lập được độ chính xác cao về độ sâu luồng có rất nhiều tiện ích trong việc an toàn chạy
tàu, tăng cường khả năng hoạt động của tàu biển trên các luồng tàu.
Nhìn chung việc chọn lựa nội dung nghiên cứu các đề tài của Cục HHVN và các
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đơn vị trực thuộc thời gian qua là phù hợp. Kết quả nghiên cứu phần lớn đã được ứng
dụng trong thực tế sản xuất của các đơn vị trực thuộc và bước đầu thu được một số kết
quả hết sức khả quan, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý cũng như chuyên môn.
Bên cạnh đó, việc tổ chức công tác nghiên cứu cũng đã được tiến hành nghiêm túc,
bảo đảm chất lượng và phần lớn đạt tiến độ.
2. Công tác biên soạn, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định
mức kinh tế kỹ thuật.
Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức
kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý điều hành, trong thời gian qua Cục HHVN đã
triển khai xây dựng được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế
kỹ thuật sau:
2.1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải đã được Bộ GTVT phê
chuẩn và ban hành (QCVN 20:2010/BGTVT) tại Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT
ngày 17/5/2010. Đây là bộ quy chuẩn mang tính học thuật cao, đã được biên soạn dựa
trên trên các quy định của Tổ chức Hải đăng quốc tế (IALA) và những kinh nghiệm
thu nhận được từ việc thực hiện Quyết định 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005.
2.2. Nghiên cứu chuẩn hóa các loại phao báo hiệu hàng hải có kết cấu bền
vững, độ thẩm mỹ cao và phù hợp với các điều kiện của luồng hàng hải Việt Nam có
địa hình, địa chất, yếu tố thủy văn khác nhau. Các bộ thiết kế phao báo hiệu hàng hải
đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hợp chuẩn và đã được Cục Sở hữu
trí tuệ - Bộ KHCN cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
2.3. Nghiên cứu và công bố 4 tiêu chuẩn cấp cơ sở
- TCCS 01:2008/CHHVN Quy trình xử lý thông tin an toàn hàng hải theo chuẩn
GMDSS và IMO.
- TCCS 02:2008/CHHVN Quy trình vận hành quản lý và khai thác hệ thống các
thiết bị điện tử hàng hải được xây dựng dựa trên các tài liệu của nhà sản xuất và kinh
nghiệm thực tế. Các quy trình này đã hỗ trợ đắc lực cho việc khai thác hệ thống các đài
TTDH trong cả nước.
- TCCS 03:2010/CHHVN Quy trình khai thác kỹ thuật công trình cảng biển và khu
nước.
- TCCS 04:2010/CHHVN Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển.
2.4. Xây dựng, trình Bộ GTVT ban hành theo thẩm quyền Định mức kinh tế kỹ
thuật vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đài thông tin duyên hải Việt Nam; Định
mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải.
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IV. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA CỤC
HHVN
Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, hoạt động KHCN của Cục
HHVN do những nguyên nhân chủ quan, khách quan mà không tránh khỏi một số tồn
tại, khó khăn, cụ thể như:
1. Trong việc ứng dụng CNTT
Việc ứng dụng KHCN, trong đó có việc áp dụng CNTT vào công tác quản lý và
cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, khó khăn do những nguyên nhân sau:
- Kinh phí cập nhật phần mềm và nâng cấp các thiết bị còn hạn chế, thiếu tính
liên tục.
- Các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi nên dẫn đến việc cần thiết phải
thay đổi phần mềm để phù hợp.
- Đối với các phần mềm có hiệu quả sử dụng cao như đăng ký tàu biển, quản lý
thuyền viên…đều đã được nâng cấp sửa chữa cho phù hợp với sự thay đổi của các văn
bản pháp luật. Việc sửa chữa, nâng cấp các phần mềm này ngoài tốn kém kinh phí còn
cần sự phối hợp của người sử dụng, những người luôn ngại với sự thay đổi.
- Chưa có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.
- Một số CBCCVC còn ngại tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới
2. Trong ứng dụng thành tựu KHCN
- Các đơn vị chưa mạnh dạn áp dụng các thành tựu KHCN mới như AIS, VTS một
phần vì kinh phí nhà nước còn hạn chế.
- Chưa thực hiện các dự án một cách tổng thể nên còn khó khăn trong việc tích hợp
các ứng dụng, chưa mang lại hiệu quả tốt nhất của thiết bị.
3. Trong công tác nghiên cứu KHCN
Do đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, công việc chủ yếu
là hướng dẫn, giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hàng hải của
Việt Nam và các Công ước hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên thời gian
dành cho công tác nghiên cứu khoa học chưa thực sự được ưu tiên. Bên cạnh đó, năng
lực và kinh phí cho nghiên cứu hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả nghiên
cứu KHCN của Cục HHVN.
Ngoài ra, còn có những mặt hạn chế khác cũng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu
như: Thanh quyết toán của các đề tài còn chậm, chưa có sự phối hợp giữa cơ quan
quản lý, chủ nhiệm đề tài để triển khai thực hiện thanh quyết toán; Cơ quan quản lý
chưa có quy trình thực hiện thanh toán các nhiệm vụ KHCN nên chưa kịp thời hướng
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dẫn các chủ nhiệm để triển khai thực hiện; Cán bộ công chức còn chưa chú trọng công
tác nghiên cứu khoa học, chưa có biện pháp hữu hiệu khuyến khích, động viên cán bộ
tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
B. NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2010-2015
I. MỤC TIÊU CÔNG TÁC KHCN
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị
quyết nói trên của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN giai đoạn
2011-2015 cần đạt các mục tiêu sau:
- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHCN chuyên ngành hàng
hải, đặc biệt chú trọng trong việc đầu tư, phát triển đội tàu biển, cơ sở hạ tầng cảng
biển, công nghiệp tàu thủy và các hoạt động dịch vụ hàng hải (logistic, vận tải đa
phương thức...).
- Tăng cường vai trò của KHCN trong nghiên cứu, đầu tư phát triển đồng bộ bến
cảng và luồng vào cảng; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tiếp nhận tàu trọng tải
lớn, bến cảng nước sâu, cảng cửa ngõ quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả năng tiếp
nhận các tàu container thế hệ mới tại các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng các cảng
chuyên dùng, các cảng hành khách; đầu tư chiều sâu, cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa
các cảng hiện có trên cơ sở phát huy tiềm năng tự nhiên, kinh tế xã hội và kết cấu hạ
tầng đã có nhằm đầu tư hợp lý, khai thác có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế xã hội, hội nhập quốc tế.
- Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả KHCN trong việc thực thi các
nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành của Cục HHVN.
- Tăng cường kiến thức hiểu biết về KHCN, xu hướng phát triển và ứng dụng của
KHCN trong ngành hàng hải cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm
việc tại cơ quan Cục HHVN và các đơn vị trực thuộc, nhằm phục vụ ngày càng hiệu
quả công tác tham mưu cho Bộ GTVT và thực thi nhiệm vụ quản lý chuyên ngành
hàng hải trong giai đoạn mới.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Cục HHVN đưa ra các nhiệm vụ KHCN
cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:
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1. Ứng dụng thành tựu CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, cụ thể:
- Triển khai các Dự án CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính và quản lý của
Cục HHVN trong đó có phần mềm quản lý thủ tục tàu ra vào cảng có thể dùng chung
cho tất cả các cơ quan nhà nước tại cảng biển, nâng cấp các phần mềm đăng ký tàu
biển, thuyền viên qua mạng góp phần CCHC.
- Xây dựng cổng thông tin điện tử với các phần mềm quản lý tích hợp trên cổng
thông tin này.
- Áp dụng các hình thức hội nghị trực tuyến (Audio, Web, Video Conference) qua
các đường truyền đã được nâng cấp.
- Triển khai Dự án thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Dự án
triển khai nhằm tuân thủ Công ước SOLAS-74 và các sửa đổi, bổ sung (chi tiết nêu tại
Nghị quyết MSC.202(81) ngày 19/5/2006) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) mà
Việt Nam là thành viên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội tàu biển Việt Nam trong
các hoạt động hàng hải quốc tế.
- Triển khai các dự án VTS, AIS cho các Cảng vụ hàng hải có mật độ tàu thuyền ra
vào lớn để phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải
và phòng ngừa ô nhiễm môi trường...
- Mở rộng việc áp dụng hải đồ điện tử cho toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trong
phạm vi cả nước, kết hợp với hệ thống AIS để quản lý các báo hiệu hàng hải.
2. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải. Tăng
năng lực thu phát: tăng công suất phát, tần số thu phát cho các đài thông tin duyên hải
loại II, III; tăng cường hạ tầng kết nối toàn bộ hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng
bộ thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn.
3. Tăng cường kết nối giữ hệ thống thông tin duyên hải với các hệ thống thông tin
khác như Cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, biên phòng, các cơ quan quản lý
chuyên ngành khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tìm kiếm cứu nạn trên biển.
4. Nâng cấp hệ thống trạm cổng Inmarsat - C theo công nghệ mới; nâng cấp hệ
thống VNLUT/VNMCC đảm bảo tính sẵn sàng xử lý thông tin trợ giúp tìm kiếm cứu
nạn qua mạng Cospat - Sarsat.
5. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị thông tin hàng hải:
quản lý giám sát tàu, phao báo động cấp cứu EPIRB, thiết bị thu thông tin an toàn
hàng hải Navtext...
6. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành hàng hải và tổ chức triển khai
thực hiện hiệu quả khi được ban hành.
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7. Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên để phục vụ cho thiết bị báo hiệu
hàng hải, các trạm quản lý luồng. Đồng thời nghiên cứu, ứng dụng biện pháp sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiểu quả.
8. Nghiên cứu ứng dụng và lồng ghép các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam và
các công trình biển khác.
III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tăng cường và đổi mới tổ chức quản lý KHCN từ Cục HHVN đến các đơn vị
trực thuộc (nguồn lực, đào tạo, huấn luyện), xây dựng hoàn thiện cơ chế hoạt động
thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN cho phù hợp với các văn bản pháp luật
hiện hành của Nhà nước liên quan đến KHCN.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng KHCN cấp Cục qua việc ban hành
cơ cấu, tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN.
4. Tổ chức công tác lưu trữ điện tử các sản phẩm nghiên cứu KHCN trong hoạt
động hàng hải. Xây dựng thư viện điện tử nhằm mục đích giúp cho CBCCVC dễ dàng
tra cứu tiếp cận được các thành tựu, kết quả của nghiên cứu KHCN.
5. Coi trọng công tác lựa chọn các chương trình nội dung nghiên cứu và ứng dụng
KHCN phù hợp với thực tế. Kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm để dừng hoặc mở rộng
việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.
6. Tận dụng tối đa, hiệu quả sự giúp đỡ và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GTVT trong
việc thực hiện kế hoạch KHCN hàng năm.
7. Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ chuyên ngành hàng hải.
KẾT LUẬN
Trong giai đoạn 2005-2010, công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHCN của
Cục HHVN đã đạt được một số thành tích đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế,
yếu kém nhất định.
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ
KHCN trong hoạt động của Cục HHVN nói riêng và ngành hàng hải Việt Nam nói
chung, đồng thời trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ hoạt động
KHCN giai đoạn 2005-2010, bằng sức lực và trí tuệ, bằng tinh thần trách nhiệm và
lòng yêu nghề, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục HHVN, sự quan tâm giúp
đỡ của Bộ GTVT, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhiệm vụ KHCN của Cục HHVN
sẽ được triển khai một cách có hiệu quả, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn
2010-2015./.

186

MỤC LỤC
●

LỜI NÓI ĐẦU

●

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
NGÀNH GTVT GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2015

5

7

PGS.TS. HOÀNG HÀ – Vụ KHCN

●

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI
ĐOẠN 2005 - 2010 CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
GTVT

33

PGS. TS. DOÃN MINH TÂM

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
●

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỔNG CÔNG
TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT

45

THS. PHẠM HỮU SƠN

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT
●

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI
ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 2011 - 2015
CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GTVT

57

TS. LÝ HUY TUẤN

Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
●

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010
CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

64

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

●

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

72

TS. CHU MẠNH HÙNG

Vụ Môi trường - Bộ GTVT
●

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2006 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA CỤC
ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

83

Cục Đăng kiểm Việt Nam

187

●

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
ĐOẠN 2005 - 2010 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

GIAI
86

ĐINH VIỆT THẮNG - Cục Hàng không Việt Nam

●

●

CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA NGÀNH GIAO
THÔNG VẬN TẢI THUỶ NỘI ĐỊA GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA CỤC Y TẾ GTVT

90

95

Cục Y tế Giao thông vận tải

●

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 2010 VÀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 2015 CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

98

TRẦN PHI THƯỜNG – Cục Đường sắt Việt Nam

●

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

102

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

●

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN GIAI ĐOẠN 2005 2010 ĐỊNH HƯỚNG - NHIỆM VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

111

TS. NGUYỄN HỮU BẰNG – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

●

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN
2011-2015 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

122

PGS. TSKH. ĐẶNG VĂN UY

Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải
●

NHỮNG THÀNH TỰU 5 NĂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (2005-2010) CỦA TRƯỜNG ĐẠI
HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

131

PGS. TS. LÊ HỮU SƠN

Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh
●

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN
TOÀN HÀNG HẢI VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
CỦA ĐẤT NƯỚC
KS. LƯU VĂN QUẢNG

Tổng giám đốc - Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

188

138

●

THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN CỦA TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015

145

Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

●

BÁO CÁO TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH LIÊN DOANH,
LIÊN KẾT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG
TIÊU CHUẨN EU - CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
QUỐC TẾ

151

PGS. TS. TRẦN CẢNH VINH

Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh
●

ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG
ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

169

PGS.TSKH. ĐẶNG VĂN UY

Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải
●

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU KHCN CỦA CỤC HÀNG
HẢI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM
VỤ KHCN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

176

PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ

Cục trưởng Cục Hàng hải VN
●

MỤC LỤC

187

189

190

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Lê Tử Giang
BIÊN TẬP

Dương Hồng Hạnh
THIẾT KẾ BÌA

Vương Thế Hùng
TRÌNH BÀY

Ngô Nhị Lương

191

In 400 cuốn, khổ 21 x 29,7 cm tại Công ty In Giao thông - Nhà xuất bản GTVT
Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 123-2011/CXB/170-15/GTVT
Quyết định xuất bản số: 22/QĐ-GTVT
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4/2011.

192

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Báo cáo tại Hội nghị Khoa học - Công nghệ ngày 21/4/2011)

HÀ NỘI 4-2011

1

CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHỦ TRÌ:

- Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng
- PGS. TSKH. Đặng Văn Uy - Hiệu trưởng Trường ĐHHH
- ThS. Nguyễn Văn Ích - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN Bộ GTVT
- TS. Đỗ Hữu Đức - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

2

LỜI NÓI ĐẦU
Giao thông vận tải (GTVT) là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội, cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước theo hướng
hiện đại với tốc độ nhanh, bền vững, thân thiện với môi trường nhằm tạo tiền đề cho
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Trong giai đoạn 2005 - 2010 vừa qua, ngành GTVT đã vượt qua muôn vàn khó
khăn thử thách để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời cũng đã
đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trong thành tích chung của ngành GTVT có vai trò đóng góp xứng đáng của công
tác khoa học công nghệ (KHCN) trong việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến
bộ KHCN; lựa chọn nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến phù hợp áp dụng
vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo được sản phẩm hàng hoá, dịch
vụ có chất lượng, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập
quốc tế; góp phần quyết định vào tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành, nghiên cứu
xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, hệ thống quy
phạm, pháp luật quản lý chuyên ngành phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường
có định hướng XHCN.
Việc hoàn thành nhiều công trình, sản phẩm có qui mô lớn, kỹ thuật phức tạp,
yêu cầu mỹ thuật cao hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm như
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp lớn, cầu treo, cầu dây văng, hầm, sân bay,
cảng biển, sản phẩm công nghiệp, công nghệ thông tin... đã khẳng định quyết tâm
và năng lực làm chủ KHCN hiện đại, thể hiện bước tiến bộ vượt bậc cả về “chất”
và “lượng” của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành GTVT
đạt tầm khu vực và đang từng bước tiếp cận trình độ thế giới.
Hội nghị tổng kết công tác KHCN giai đoạn 2005 - 2010 nhằm đánh giá toàn diện
những hoạt động KHCN trong 5 năm qua, đúc kết các bài học kinh nghiệm và định
hướng cho sự phát triển mạnh mẽ KHCN của ngành GTVT trong giai đoạn tới.
Bộ Tuyển tập các báo cáo khoa học của Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn
2005 - 2010 xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bao gồm: Báo cáo chung; Báo cáo
chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Báo cáo chuyên ngành Cơ khí - Điện Điện tử - Công nghệ thông tin; Báo cáo chuyên ngành Kinh tế - Vận tải - Môi trường Y tế - An toàn giao thông.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý, nhận xét về Tuyển tập các báo
cáo khoa học. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Khoa học và công nghệ
Bộ GTVT, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hoặc xin gửi theo E-mail: ngmthang@mt.gov.vn.
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
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XÂY DỰNG MÔ PHỎNG ÁP SUẤT QUÁ TRÌNH
CÔNG TÁC CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
DEVELOPMENT OF DIESEL ENGINE
COMBUSTION SIMULATION
PGS.TSKH. ĐẶNG VĂN UY,
KS. ĐỒNG MẠNH HÙNG,
KS. HOÀNG TRẦN HOÀN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải
Tóm tắt
Hiện nay trên thế giới, đã có vài chương trình mô phỏng áp suất quá trình công
tác của động cơ diesel, tuy nhiên việc có ít các tham số tham gia vào quá trình tính
toán nên việc mô phỏng đó không thật chính xác. Bài viết này giới thiệu về việc xây
dựng chương trình mô phỏng áp suất với sự tham gia đầy đủ nhất của các tham số
tham gia để nâng cao độ chính xác.
Abstract
Currently in the world, several simulation programs of the combustion on diesel
engines have been developed. But few parameters involved in the calculation process
so that the simulation is not quite right. This article introduces the development of
combustion pressure simulation with consideration of many actual parameters that
hopes to improve accuracy.
1. MỤC TIÊU
Việc xây dựng mô phỏng đồ thị áp suất quá trình công tác cho động cơ đốt trong là
công cụ không thể thay thế trong việc: nghiên cứu quá trình cháy, giảng dạy, thiết kế,
chế tạo động cơ, hiệu chỉnh tối ưu, thay đổi loại nhiên liệu… ảnh hưởng đến các thông
số khai thác động cơ.
Thực tế diễn biến của áp suất buồng đốt của động cơ trong quá trình hoạt động rất
phức tạp (xem thêm phần giả thiết về giới hạn) chúng ta khó có thể mô phỏng hoàn
toàn chính xác được. Chúng ta sẽ chọn mô hình tìm một đồ thị lý thuyết có các tham
số cho trước sao cho chồng khít nhất lên đồ thị thực tế đo được, với mục tiêu xây dựng
giống với thực tế nhất có thể được. Với kết cấu và tình trạng 1 động cơ hiện tại, và chỉ
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thay đổi 1 tham số trong đó: dựa trên đồ thị cháy thực tế của động cơ có sẵn để xây
dựng mô phỏng đồ thị cháy sẽ đánh giá được vài thông số khai thác khi thay đổi một
số thông số động cơ trong khi giữ nguyên các thông số kết cấu khác.
Xây dựng công cụ nghiên cứu một cách chi tiết nhất về diễn biến quá trình hoạt
động của động cơ đốt trong.
1. Tính toán các thông số khai thác động cơ (nhiệt độ, áp suất, công suất...) khi
thông số kết cấu động cơ (thể tích buồng đốt, chiều dài biên…) thay đổi.
2. Tính toán các thông số động cơ khi hiệu chỉnh các thông số: góc phun sớm, góc
phối khí, nhiệt trị, áp suất tăng áp, tỷ số nén, hệ số dư lượng không khí, lượng nhiên
liệu… đến các thông số khai thác động cơ.
3. Thay đổi các thành phần nhiên liệu ảnh hưởng đến các thông số động cơ như
thế nào.
4. Xây dựng các đồ thị liên quan tới đồ thị cháy P/V, P/φ, P/T, M/φ, M/T…
5. Xây dựng tất cả các đồ thị liên quan đến đồ thị cháy của động cơ…
6. Xây dựng đồ thị lực đâm ngang của động cơ sinh ra bởi áp suất cháy của động cơ.
7. Áp dụng cho việc nghiên cứu nhiên liệu sinh học, nhiên liệu khí và các nhiên
liệu thay thế khác cho động cơ đốt trong.
8. Tính toán, xây dựng đồ thị cháy khi phun nước vào động cơ để giảm ô nhiễm
môi trường (tính toán độ giảm hàm lượng NOx) và giảm nhiệt độ khí xả, tăng tuổi thọ
động cơ.
2. Ý NGHĨA
1. Có thể tính toán để hiệu chỉnh tối ưu, nâng cao công suất, chất lượng cháy cho
động cơ đốt trong.
i. Tính toán để lập các chương trình điều khiển tối ưu cho điều khiển động cơ
như: Đóng mở xupap phù hợp hơn với sự thay đổi tốc độ, tải của động cơ.
ii. Phun nhiên liệu tối ưu tại các tốc độ, chế độ tải khác nhau.
iii. Tính toán thay đổi các góc cấp nhiên liệu, đóng mở xupap tối ưu với tình
trạng động cơ, điều kiện khí hậu…
2. Có thể tính toán tối ưu 1 số thông số để thiết kế động cơ.
3. Kết hợp với thiết bị phân tích quá trình cháy để hiệu chỉnh tối ưu cho động cơ
đang hoạt động.
4. Có thể mở rộng, kết hợp với tính toán lực, moment quán tính, dao động để thiết
kế tối ưu cho động cơ đốt trong.
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5. Có thể kết hợp việc đo các thông số tua-bin để xây dựng đặc tính tổ hợp Tua-bin
- Máy nén - Động cơ diesel.
6. Là công cụ đặc biệt hữu ích để tính toán giảm ô nhiễm khí thải, nâng cao hiệu
suất cho động cơ đốt trong.
7. Xây dựng các đường đặc tính liên quan tới đồ thị cháy của động cơ, tiêu hao
nhiên liệu…
3. CÁC GIAI ĐOẠN LÀM VIỆC TRONG ĐỘNG CƠ
Chúng ta cần khảo sát cho từng trường hợp sau:
1. Theo số kỳ.
-

2 Kỳ: quét thẳng, quét vòng.

-

4 Kỳ.

2. Theo kiểu điều khiển cấp nhiên liệu.
-

Điều khiển cấp nhiên liệu trực tiếp. (Bơm cao áp sử dụng CAM).

-

Điều khiển kiểu điện tử (Common Rail).

3. Tăng áp:
i. Có Tua-bin tăng áp.
1. Tua-bin đẳng áp.
2. Tua-bin xung áp.
ii. Không tăng áp.
4. Theo kiểu điều khiển phân phối khí.
-

Điều khiển bằng CAM hay cơ khí (đóng mở cửa quét với động cơ 2 kỳ).
+ Mở cửa hút, xả.

-

Điều khiển kiểu điện tử.

Việc phân chia các giai đoạn làm việc trong động cơ đốt trong để chúng ta thuận
lợi trong việc tính toán và kết hợp các giai đoạn với nhau thành một chương trình cụ
thể, dưới đây là các giai đoạn và xây dựng các công thức cần thiết:
TT

Công thức cần xây dựng

Công thức đã xây
dựng được

I. Giai đoạn nén
1

Nén theo công thức nén.

OK

2

Khí thực.

OK

3

Dò lọt.

OK

4

Truyền nhiệt.

OK
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II. Giai đoạn phun nhiên liệu và cháy
1

Truyền nhiệt.

OK

2

Khí thực.

OK

3

Dò lọt.

OK

4

Biên dạng cam nhiên liệu.

OK

5

Quy luật cấp nhiên liệu.

OK

6

Nhiên liệu nhận nhiệt đến điểm sôi.

OK

7

Nhiên liệu nhận nhiệt hóa hơi.

OK

8

Thành phần nhiên liệu: tỷ lệ C. H. O. S. N. Tạp chất…

OK

9

Thành phần khí nạp: tỷ lệ CO2. O2. N2. H2O…

OK

10

Nhiên liệu cháy sinh khí thải.

OK

11

Thành phần khí thải: tỷ lệ COx. HC. O2. SOx. NOx. Muội…

OK

12

Thành phần khí sót: khối lượng, có các thành phần như khí
thải.

OK

13

Thành phần cháy không hết, muội.

OK

14

Nhiệt trị nhiên liệu, Nhiên liệu cháy sinh nhiệt.

OK

15

Cháy rớt.

Đang XD
III. Giai đoạn giãn nở

1

Giãn nở theo công thức giãn nở.

OK

2

Truyền nhiệt.

OK

3

Dò lọt.

OK

4

Khí thực.

OK

5

Cháy rớt.

OK
IV. Giai đoạn xả: mở, đóng cửa xả

1

Giãn nở theo công thức nén.

OK

2

Khí thực.

OK

3

Truyền nhiệt.

OK

4

Biên dạng cam phối khí.

OK

5

Thay đổi áp suất theo biên dạng CAM.

OK

6

Quán tính dòng khí.

Đang XD

V. Giai đoạn hút: Mở, đóng của hút
1

Giãn nở theo công thức nén.

OK

2

Khí thực.

OK

3

Truyền nhiệt.

OK
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4

Biên dạng cam phối khí.

OK

5

Thay đổi áp suất theo biên dạng CAM.

OK

6

Quán tính dòng khí.

Đang XD

VI. Tổng hợp các quá trình

Đang XD

VII. Thay đổi cho từng loại động cơ

Đang XD

VIII. Kiểm chứng lại các công thức có phù hợp
điều kiện hoạt động

Đang XD

IX. Xây dựng phần mềm

Đang XD

Đồ thị áp suất buồng đốt của tàu Phúc Hải trong giai đoạn cháy.
4. CÁC GIẢ THIẾT BAN ĐẦU
Các vấn đề giới hạn
Vấn đề chung:
1. Chất khí là khí thực và tuân theo công thức:
a. Van der Waal.
Cylinder Piston:
2. Rò lọt trong nhóm Piston, Cylinder: tuân theo công thức thực nghiệm của
9

U. GREINER AND W. RAMM (tài liệu “air leakage characteristics in cracked
concrete” năm 1993).
3. Truyền nhiệt trong nhóm Piston, Cylinder chỉ truyền nhiệt đối lưu, không có
bức xạ nhiệt.
4. Thể tích buồng đốt được quy ra thể tích tương đương có nắp Cylinder và đỉnh
Piston là phẳng, bằng chiều cao buồng đốt bằng nhân với diện tích đỉnh Piston.
Nhiên liệu:
5. Nhiên liệu là đồng nhất, chỉ quan tâm đến các thành phần nguyên tố hóa học, nhiệt
trị, mức độ cháy hoàn toàn mà không quan tâm đến công thức hóa học của nhiên liệu.
Quá trình phun:
6. Quá trình phun nhiên liệu có một độ trễ nhất định và tuyến tính với góc quay.
Quá trình cháy: Do quá trình cháy rất phức tạp, chúng ta đưa ra 1 mô hình toán
theo công thức thực nghiệm sao cho chồng khít lên đồ thị thực tế đo được tùy theo
động cơ cụ thể, mà không xét đến từng các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy. Quá
trình này bao gồm:
- Sự phân bố hỗn hợp nhiên liệu không khí trong buồng đốt là đồng nhất và có
nhiệt độ đồng đều trong toàn buồng đốt.
- Sự phun nhiên liệu là đồng nhất và cùng kích cỡ hạt.
- Không tính đến hình dạng buồng đốt đến quá trình cháy cho động cơ.
- Sóng áp suất, soáy lốc trong buồng đốt ảnh hưởng đến sự gia nhiệt khí nạp và
quá trình cháy của động cơ.
- Quá trình bay hơi của nhiên liệu là tức thời sau 1 thời gian nhất định từ lúc sôi
trong khi phun, chưa tính đến sự bay hơi nhiên liệu bởi mặt thoáng bề mặt của hạt, bởi
sự không đồng nhất mật độ hỗn hợp, và nhiệt độ không đồng nhất giữa các vùng xung
quanh chùm tia nhiên liệu.
- Chưa tính toán đến việc thay đổi tốc độ ảnh hưởng đến quá trình cháy của động
cơ (quá trình truyền nhiệt, dò lọt, xoáy lốc đến quá trình cháy).
7. Việc tạo cốc không ảnh hưởng đến thể tích khối khí và thành phần này nằm
trong phần nhiên liệu cháy không hoàn toàn.
Quét khí, nạp, thải:
8. Chưa tính đến sự dao động áp suất khí trong bầu góp khí xả, khoang gió quét.
9. Sự thay đổi áp suất trong quá trình đóng hay mở cửa quét chỉ tuân theo 1 công
thức toán học.
10. Các quá trình mở, đóng cửa quét là tuyến tính với góc quay.
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11. Khí sót còn lại có 1 giá trị cho trước.
12. Chưa tính đến quá trình tổn thất khí quét.

Đồ thị áp suất buồng đốt của tàu Phúc Hải trong giai đoạn quét khí.
Đây là chương trình đã đơn giản một phần các tham số đầu vào để dễ tính toán mô
phỏng quá trình cháy, nhưng chúng ta dựa trên các đồ thị đo thực tế dưới tàu tại tình
trạng hiện tại nên mức độ chính xác cũng khá cao áp dụng cho cụ thể từng loại động
cơ đo được. Đối với các giả thuyết chưa tính đến chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng
tiếp theo cho hoàn thiện hơn. Hiện nay chúng ta mới chỉ đang xây dựng cho động cơ
diesel chứ chưa xây dựng cho động cơ xăng hay khí, tuy nhiên khi xây dựng xong mô
phỏng cho động cơ diesel khi chuyển sang cho động cơ xăng hay khí là khá gần.
Các vấn đề còn tồn tại:
- Việc xây dựng mô phỏng có quá nhiều các tham số tham gia vào quá trình tính
toán và chúng liên quan hữu cơ với nhau vì vậy cần thử nghiệm nhiều mới có thể xây
dựng thật chính xác được.
- Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu về động cơ 2 kỳ tăng áp bằng tua-bin khí
thải, thấp tốc cỡ lớn, việc ứng dụng cho các động cơ kiểu khác cần nghiên cứu kỹ hơn.
- Cần phải xây dựng đặc tính tổ hợp Tua-bin - Máy nén- Động cơ diesel khi đó sẽ
thể hiện được đầy đủ và chính xác đặc tính động cơ.
- Cần kiểm chứng các công thức thực nghiệm với trạng thái làm việc của động cơ
diesel (áp suất và nhiệt độ cao).
- Quá trình cháy rớt chưa mô phỏng chính xác được, hiện mới chỉ đưa ra mô hình
toán gần giống với quá trình thực tế.
- Quá trình sinh khí thải, tỷ lệ các thành phần, thành phần cháy không hoàn toàn
được cho trước bằng thực nghiệm.
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5. KẾT LUẬN
Việc xây dựng chương trình có ý nghĩa rất quan trọng cho việc nghiên cứu sâu hơn
về lý thuyết cho động cơ đốt trong, tối ưu hóa quá trình cháy, nâng cao hiệu suất, giảm
ô nhiễm. Chương trình là công cụ nghiên cứu các loại nhiên liệu thay thế cho động cơ
diesel.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN NHIỆT HỢP LÝ NỒI HƠI
TRÊN CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM
STUDY ON ESTABLISHING MODEL FOR THERMAL
CALCULATION OF AUXILIARY BOILERS ON VIETNAMESE
MERCHANT SHIPS
PGS.TS. NGUYỄN ĐẠI AN
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải
KS. NGUYỄN VĂN ĐẠI
Trường Cao đẳng Hàng hải I
Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu đưa ra phương pháp nhiệt nồi hơi tàu thuỷ một cách hợp lý
nhằm giúp cho người quản lý kỹ thuật cũng như sĩ quan máy tàu biển có giải pháp
khai thác hiệu quả nồi hơi trên tàu thuỷ.
Abtract
On the paper the model for thermal calculation of auxilary boilers used onboard
Vietnamese merchant ships is disscused. The result may help engineers-boiler
operators and technical managers to choose appropriate operating regims to ensure
safety and efficient operation.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước nhu cầu ngày càng phát triển của đội tàu Việt Nam, việc tính toán, xác
định chế độ khai thác các trang thiết bị sao cho hiệu quả, an toàn và kinh tế, mang lại
lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp là nhu cầu đòi hỏi của các nhà quản lý và khai
thác đội tàu. Một trong những nhiệm vụ đặt ra hàng đầu là phương pháp tính toán
xác định tình trạng kỹ thuật cụ thể của hệ động lực trong đó có hệ thống nồi hơi. Do
đó nhiệm vụ tính toán nhiệt nồi hơi một cách hợp lý được đặt ra ngày càng quan
trọng và cấp thiết.
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2. NỘI DUNG
2.1. Cở sở lý thuyết
Tính nhiệt buồng đốt:
Phương pháp tính nhiệt buồng đốt sử dụng phương pháp đồng dạng. Phương pháp
này được tiến hành từ các phương trình lý thuyết liên quan đến quá trình cháy trong
buồng đốt, giải ra được các tiêu chuẩn tương tự. Sau đó, tìm các điều kiện biên bằng
cách căn cứ vào các thí nghiệm và cuối cùng thiết lập được các công thức tính cho bất
cứ kiểu loại nồi hơi nào.
Chương trình tính nhiệt nồi hơi được áp dụng theo lý thuyết tương tự của
A.M. Gurvic: [1].
θ =

T bd"
= f ( R e , R r , B 0 ... 16 t / c )
Tl

(2.1)

Trong đó: Tl - Nhiệt độ cháy lí thuyết, (K).
θ =

T bd"
B 00 , 6
=
0,6
+ B 00 , 6
Tl
M x .a bd

(2.2)

Áp dụng cho nồi hơi tàu thủy:
B0 =

ϕ B t Σ V K .C
4 , 9 . 10 − 8 . H b .ξ .T l 3

(2.3)

Trong đó: Bo - Tiêu chuẩn tương tự Bozman (Hệ số Bo);
Mx - Hệ số xét tới nhiệt trường buồng đốt. Mx phụ thuộc vào mức độ bao
trùm buồng đốt của ngọn lửa và chất lượng hoà trộn không khí;
abđ - Độ đen của buồng đốt;
4, 9.10-8 - Hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối (Kcal/m3hK);
ξ - Hệ số muội cáu.
Xác định được lượng nhiệt hấp thụ tại buồng đốt:
Q b = ϕBt ( Il − I"bd ) , kcal/h,

và nhiệt độ khí lò ra khỏi buồng đốt T”bđ, K.
Tính nhiệt các cụm ống nước sôi:
Căn cứ các phương trình [1]:
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(2.4)

- Phương trình cần bằng nhiệt:
Q cb = ϕBt(I’ – I”), kcal/h,

(2.5)

Trong đó: ϕ - hệ số giữ nhiệt;
Bt - Lượng tiêu nhiên liệu tính toán, kg/h;
I’ - Entanpi của khí lò cửa vào, kcal/kg;
I” - Entanpi của khí lò cửa ra, kcal/kg;
- Phương trình truyền nhiệt:
Qtr = kF∆t, kcal/h,

(2.6)

Trong đó: k - Hệ số truyền nhiệt tổng hợp, kcal/m2hđộ;
F - Diện tích trao đổi nhiệt, m2;
∆t - Hiệu nhiệt độ bình quân logarit, oC.
Xác định các hệ số tính nhiệt bằng phương pháp đồng dạng, chọn các thông số gần
đúng dần và giải hai phương trình trên bằng phương pháp đồ thị, xác định được lượng
nhiệt trao đổi tại các cụm ống hấp nhiệt bay hơi Qdl và nhiệt độ ra khỏi các cụm ống
Tính nghiệm nhiệt [1]:
Hiệu suất nhiệt:
ηN =

Q b + Q dl1 + Qdl2 + Q hn + Qsk
, %,
Bt Q t

(2.7)

Trong đó: Qb - Lượng nhiệt trao đổi tại buồng đốt, kcal/h;
Qdl1- Lượng nhiệt trao đổi tại cụm ống 1, kcal/h;
Qdl2 - Lượng nhiệt trao đổi tại cụm ống sôi 2, kcal/h;
Qt - Nhiệt trị của nhiên liệu, kcal/kg.
Sản lượng hơi:
DN =

Q b + Q dl1 + Qdl2 + Q hn
, kg/h,
i x − i nc

(2.8)

Trong đó: Qhn - Lượng nhiệt trao đổi tại bộ hâm nước tiết kiệm, kcal/h;
ix - nhiệt hoá hơi của nước, kcal/kg;
inc - nhiệt lượng nước cấp mang vào, kcal/kg.
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Xây dựng chương trình tự động tính nhiệt:
Thuật toán tính nhiệt nồi hơi
Ta coi nồi hơi là một khối xử lý trung tâm có mô hình toán như sau:
Thông số đầu
vào
(α, Bt, d…)

Nồi
hơi

Thông số đầu ra
(ηb, θ, Qe…)

f(α, Bt, d…) = g(ηb, θ, Qe…)

Hình 1. Mô hình toán của nồi hơi
Căn cứ vào cơ sở lý thuyết tính toán nhiệt nồi hơi ở trên, thuật toán tính nhiệt nồi
hơi bao gồm bốn bước, đó là:
Bước 1: Tính toán sơ bộ. Bước này bao gồm những tính toán cơ bản nhằm xác
định các thông số đầu vào hoặc chuyển đổi qua lại giữa các thông số hay xác định các
thông số trung gian cần cho quá trình tính toán tiếp theo. Phần quan trọng nhất ở bước
này là xây dựng được đồ thị I-θ của khí lò.
Bước 2: Tính toán cân bằng nhiệt nồi hơi. Phần này chủ yếu nhằm xác định tổn
thất nhiệt do khói mang đi (Q2), là tổn thất nhiệt đáng kể nhất và ảnh hưởng rất nhiều
đến hiệu suất nhiệt của nồi hơi.
Bước 3: Tính trao đổi nhiệt tại buồng đốt. Ở bước này, các thông số như nhiệt
lượng trao đổi bằng bức xạ, độ đen buồng đốt, độ đen ngọn lửa, nhiệt độ khí cháy ra
khỏi buồng đốt được xác định. Đây cũng chính là các thông số đầu vào cho bước tính
toán cuối cùng.
Bước 4: Tính trao đổi nhiệt đối lưu tại các bề mặt trao đổi nhiệt đối lưu. Đây là
bước tính toán cuối cùng nhằm tính toán hiệu suất nhiệt nồi hơi, nhiệt lượng có ích
thông qua việc xây dụng đồ thị Q-θ. Ngoài ra, đây cũng là bước kiểm nghiệm lại sự
chính xác của các thông số đo được bằng thực nghiệm như: nhiệt độ khí xả, sản lượng
hơi, suất tiêu hao nhiên liệu. Qua đó, ta có thể đánh giá tình trạng kỹ thuật và sự làm
việc của nồi hơi.
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Sơ đồ các thuật toán cụ thể:

Tính toán các thông số
trung gian

Xây dựng đồ thị
I-θ

Tính toán các thông
số trung gian

Bước 1

Thông số đầu vào
(α, Bt, d…)

Iαfg , θ

Bước 2

Cân bằng nhiệt

Tính toán các
thông số trung gian

Nhiệt lượng bức xạ và
nhiệt độ khí xả ra khỏi
buồng đốt

Xây dựng đồ thị
Q-θ, xác định nhiệt độ khí xả
và tổng nhiệt lượng có ích

Xác định hiệu
suất nồi hơi

Bước 4

Tính toán các thông
số trung gian

Bước 3

Lượng tiêu hao nhiên
liệu

Báo cáo

Hình 2. Thuật toán tổng quát
Phần mềm tính nhiệt nồi hơi:
Phần mềm này được gọi tên là “Heat Calculator” được viết bằng ngôn ngữ lập
trình Visual Basic do ngôn ngữ này có ưu điểm là dễ hiểu, thuận tiện và tương đối
mạnh. Giao diện được thiết kế theo đúng trình tự tính toán để có thể dễ dàng cho người
sử dụng. Đồng thời, để thuận tiện cho việc sử dụng ở trên tàu và nhằm đảm bảo khả
năng sử dụng cho nhiều đối tượng, ngôn ngữ hiển thị trong phần mềm là tiếng Anh [2]
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Hoạt động của chương trình:
Trước khi tiến hành tính toán, ta phải nhập các thông tin cần thiết gồm có: Tên
người thực hiện, tên tàu, ký hiệu của nồi hơi. Các thông tin này sẽ được lưu giữ để in
ra báo cáo sau này.
Sau đó chương trình sẽ bắt đầu chương trình tính toán từ bước số 1 (step1).
Chương trình được viết sao cho buộc người sử dụng phải tuân theo đúng quy trình tính
toán, tránh sai sót, nhầm lẫn. Bước tính toán thứ nhất được thể hiện như ở Hình 4.
Sau khi tính toán các thông số cần thiết ở bước 1 xong, ta sẽ thiết lập được đồ thị I-θ
(Hình 5) của khí lò, đồ thị này sẽ được sử dụng rất nhiều trong suốt quá trình tính toán
còn lại.

Hình 3. Khai báo

Hình 4. Tính toán nhiệt

Hình 5. Xây dựng đồ thị I-θ

Ta ta có thể tra trực tiếp đồ thị này trên máy tính bằng cách rê chuột đến điểm cần
xác định trên đồ thị và nhấn. Thực hiện xong bước thứ nhất, ở form ban đầu, nút “Step
2” sẽ được mở khóa, nhấn vào đó thì chương trình sẽ bắt đầu tính toán ở bước thứ 2
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(Hình 6) tương tự như bước thứ nhất. Bước thứ ba (Hình 7) và thứ tư (Hình 8) cũng
như vậy. Kết quả được hiển thị ở Hình 9.

Hình 6. Tính toán bước thứ 2

Hình 8. Tính toán bước thứ 4

Hình 7. Tính toán bước thứ 3

Hình 9. Báo cáo kết quả

Chương trình đã tính nhiệt cho nồi hơi VWH 400E tàu Vĩnh Thuận trọng tải 6500
thuộc Công ty VOSCO. Kết quả tính toán phù hợp với tình trạng kỹ thuật hiện tại của
nồi hơi và làm cơ sở để chủ tàu và người khai thác đề ra các biện pháp khai thác hợp lý
nồi hơi phù hợp với điều kiện khai thác của tàu.
3. KẾT LUẬN
Phần mềm “Heat Calculator” tính nhiệt nồi hơi cho phép thực hiện quy trình tính
toán một cách nhanh chóng, cách chính xác, đảm bảo tin cậy và thuận tiện, giúp cho
người sử dụng có thể linh động, phản ứng kịp thời với sự thay đổi của các thông số
như khí hậu, thời tiết, tình trạng kỹ thuật… để đưa ra được các giải pháp khai thác hợp
lý và kịp thời.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO LA BÀN
TỪ HÀNG HẢI PHỤC VỤ TIẾN TRÌNH
NỘI ĐỊA HÓA SẢN PHẨM
PGS. TS. LƯƠNG CÔNG NHỚ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Ngành đóng tàu Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những bước đi dài
trong công nghệ cũng như tổ chức sản xuất, tuy nhiên vấn đề sản phẩm phụ trợ còn là
vấn đề chúng ta phải phấn đấu nhiều, đó chính là nội dung của tiến trình nội địa hóa
sản phẩm ngành mà Chính phủ đặt ra.
Ngày 25/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành
cơ khí Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh “Phát
triển ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo hướng trở thành một chuyên ngành
kinh tế, kỹ thuật đồng bộ từ đào tạo, nghiên cứu, thiết kế đến tiêu thụ sản phẩm”,
“Khoa học và công nghệ biển phải trở thành động lực, làm nền tảng cho sự nghiệp
phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Do vậy
nhu cầu về trang thiết bị, nghi khí hàng hải cung ứng cho nhu cầu nói trên là rất lớn,
cần một nguồn ngoại tệ đáng kể để nhập ngoại khi trong nước chưa sản xuất được.
Việc chế tạo la bàn từ hàng hải phục vụ cho tiến trình nội địa hoá sản phẩm của
ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam là vấn đề thời sự, đó chính là nhiệm vụ nghiên
cứu mà nhóm tác giả được Bộ GTVT giao cho là chế tạo thành công la bàn từ hàng hải
để lắp đặt cho đội tàu trong nước tiến tới xuất khẩu với tính năng tương tự các loại la
bàn từ của các nước khác trên thế giới với giá thành cạnh tranh.
Nhóm nghiên cứu đã dựa trên luận cứ khoa học xác đáng đó là nghiên cứu nguyên
lý chung về cơ sở lý luận trong thiết kế la bàn từ, đồng thời dùng phương pháp so
sánh, phân tích, tổng hợp từ một số mẫu la bàn của các nước trên thế giới hiện đang
được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, qua đó lựa chọn phương án tối ưu cho nghiên
cứu chế tạo của mình.
Tiêu chí lựa chọn phương án thiết kế bao gồm: La bàn từ có đủ tính năng kỹ thuật
phù hợp với tiêu chuẩn làm việc trên tàu; Phù hợp với khả năng thi công của điều kiện
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kỹ thuật Việt Nam hiện tại; Khả năng đáp ứng được việc cung ứng vật tư trong nước;
Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tiên tiến, không lạc hậu; Xu hướng ưa thích sản phẩm của
người sử dụng; Giá thành hợp lý là khá phù hợp và có tính khả thi cao.
Nhóm nghiên cứu đã chọn phương án thiết kế trên các tiêu chí ưu việt của các la
bàn đang có trên thế giới, sau đó lập quy trình chế tạo các modul và chi tiết bằng các
vật liệu có trên thị trường Việt Nam có giá thành rẻ: Vỏ, nam châm, bộ nhạy cảm, khối
chính, khối điều chỉnh, cảm biến, chân đế…Đưa ra công nghệ chế tạo cho các cơ sở
sản xuất. Sau đó là lắp ghép các modul thành la bàn.

La bàn LCN 02
Phương pháp nghiên cứu mang tính hiện đại, do vậy kết quả là chế tạo thành công
02 la bàn từ Hàng hải có hình thức đẹp và tính tin cậy cao. Sản phẩm đã được thử
nghiệm trên tàu thật với các tính năng tương tự với hàng nhập khẩu từ các nước.
Công trình nghiên cứu đó góp phần vào làm nền tảng cho việc nghiên cứu và giảng
dạy về la bàn từ tại các viện nghiên cứu và các trường đại học. Kết quả của đề tài
thông qua 02 sản phẩm la bàn từ có thể được ứng dụng vào sản xuất nhằm phục vụ
tiến trình nội địa hóa sản phẩm.
Đề tài đã thực hiện được các kết quả sau:
1. Chế tạo thành công bộ la bàn chuẩn và la bàn lái có các tính năng kỹ thuật tương
đương với sản phẩm cùng loại của các hãng trên thế giới, hình thức tốt và giá thành thấp.
2. Chỉ ra được các nguyên liệu, vật tư có thể sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu
chế tạo sản phẩm này.
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3. Đề ra quy trình sản xuất để có thể triển khai thực tế một cách có hiệu quả.
4. Lập được quy trình thử, vận hành, bảo dưỡng cho thiết bị.
5. Lập báo cáo kết quả đề tài để có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo là quy trình sản
xuất thử và đại trà ứng dụng vào thực tiễn.

La bàn LCN-01
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ
CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TÀU
VÀ AN TOÀN TRÊN BIỂN
TS. VŨ ĐỨC LẬP
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Chính phủ đã
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển, coi kinh tế biển là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm. Ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tầu được xách định là một ngành
mũi nhọn. Với sự đầu tư lớn của nhà nước, mấy năm qua ngành công nghiệp đóng tầu
có bước tiến vượt bậc. Đã đóng được nhiều loại tầu khác nhau, có trọng tải lớn, cung
cấp cho đội tầu trong nước và xuất khẩu. Ngành công nghiệp đóng tầu Việt Nam đã
vươn ra tầm quốc tế và được bạn bè thế giới đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành một
trong những nước đứng đầu.
Tuy nhiên hiệu quả kinh tế hiện tại từ đóng tầu chưa cao, do vật tư và trang thiết bị
đóng tầu vẫn chủ yếu nhập ngoại vừa không chủ động lại đẩy giá thành sản phẩm lên
cao. Chính phủ mấy năm qua đã có nhiều chính sách khuyến khích nội địa hóa ngành
đóng tầu, phấn đấu trong thời gian tới đạt 60% và từng bước tiến tới chủ động
hoàn toàn.
Thiết bị la bàn con quay (la bàn điện) là một trong những thiết bị quan trọng dưới
tầu, Nó ưu việt hơn la bàn từ rất nhiều là không bị sai số do từ trường trái đất và theo
hướng. Người ta gọi la bàn điện là trái tim của con tầu. La bàn điện ngoài tính năng chỉ
hướng còn cung cấp tín hiệu cho hệ thống lái, để tự động điều khiển tầu trên biển, đảm
bảo khai thác tầu an toàn và hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra tín hiệu la bàn còn được
đưa tới thiết bị khai thác như Radar, AIS, GPS... làm tăng thêm tính năng sử dụng của
các thiết bị này. Hiện tại giá thành của la bàn điện khoảng từ (25-30) ngàn USD và khi
bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thì rất đắt.
Việc chế tạo thành công la bàn điện là khâu đột phá về công nghệ chế tạo thiết bị
nghi khí hàng hải ở Việt Nam và có giá trị kinh tế cao, đồng thời còn phục vụ tốt cho
nghiên cứu khoa học và đào tạo của trường Bách Nghệ và các cơ sở đào tạo khác.
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2. CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN CON QUAY THÀNH LA BÀN CON QUAY
MG-01
2.1. Phương pháp dùng bình thuỷ ngân thông nhau
Để biến con quay thành la bàn con quay người ta sử dụng bình thuỷ ngân thông
nhau (hình 1).
Giả sử tại vị trí 1: Đặt trục chính con quay lệch khỏi mặt phẳng kinh tuyến một góc
90 và song song với mặt phẳng chân trời do vậy không có lượng thuỷ ngân dư sinh ra.
0

Khi quả đất quay làm lệch mặt phẳng chân trời với trục chính con quay một góc β.
Tại vị trí 2, làm cho thuỷ ngân dịch chuyển từ bình nọ sang bình kia sinh ra một lượng
thuỷ ngân dư có trọng lượng là P.

Hình 1
Từ hình vẽ ta thấy mức Hg ở bình N cao hơn bình S do có lượng Hg chảy từ bình
S đến N sinh ra lượng thuỷ ngân dư có khối lượng là P gây ra mô men đối với trục Y.
Phân tích P làm 2 thành phần:
P1 = P.sinβ: Không gây mô men đối với một trục nào.
P2 = P.cosβ: gây mô men đối với trục Y, mô men Ly có hướng về phía sau con
quay, dẫn đến xuất hiện ωt làm cho đầu N của trục chính con quay tiến về phía S
ngược với trường hợp con quay có trọng tâm thấp.

ωt =

Ly
H

Ly = P2ρ
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P2 = V.γ.g.cosβ; V = 2.s.ρ.tgβ
Ly = 2s.ρ.tgβ.γ.g.ρ.cosβ = 2ρ2s.tgβ.γ.g.cosβ
Ly = C.sin β với C = 2ρ2.s.γ.g
Trong đó:
- γ - khối lượng riêng của chất lỏng
- s - thiết diện của ống
- ρ - khoảng cách từ tâm con quay đến tâm của khối chất lỏng dư.
- g - gia tốc trọng trường ( 9, 8 m/s2)
- C - mô men trọng khối lớn nhất.
Trường hợp góc lệch bé sinβ ≈ β, ta có: Ly = C.β
Thành phần Ly làm cho trục chính con quay tiến động với vận tốc là ωt =

C
β
H

Tóm lại ta thấy trục chính con quay lệch khỏi mặt phẳng kinh tuyến một góc β nào
đó thì nó cũng sẽ trở về mặt phẳng kinh tuyến. Bởi có góc β khi mặt phẳng chân trời
quay quanh đường NS sinh ra vận tốc góc ωt phụ thuộc vào góc lệch β nó cũng như
con quay có trọng tâm thấp sẽ dao động không tắt quanh mặt phẳng kinh tuyến. Quỹ
đạo của đầu nút trục chính con quay trên mặt phẳng là một hình elíp dẹt theo (hình 2).

Hình 2
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2.2. Phương pháp gắn vật nặng phía tây
Chúng ta cùng xem xét những yếu tố cơ bản thực sự tác động vào quá trình con
quay tiến động xung quay trục nằm ngang. Như đã miêu tả, ta có cấu trúc của la bàn
con quay, để dập dao động người ta gắn trực tiếp một vật nặng vào phía tây của
con quay.

Hình 3
Khi gắn như vậy ta coi vật nặng và con quay thành một cấu trúc chung, đó là
nguyên nhân làm cho tính định hướng của con quay ở cực Bắc tăng lên. Ta thấy lực T
hướng lên trên như hình 3(a), lực này đi quanh trục thẳng đứng do trọng lực ở góc phải
tác dụng vào vật nặng này. Bởi vậy, trục chính con quay ở giới hạn phía Nam tiến
động lên trên, đưa trục chính con quay nhanh chóng về mặt phẳng chân trời. Ở hình
3(b) thì ngược lại, lực T lại làm cho trục chính đi xuống cũng để trở lại mặt phẳng
chân trời nhanh hơn.
Ta thấy hoạt động của con lắc vật lý giống như cách hoạt động được miêu tả ở
(hình 2).
Khi trục chính con quay rời khỏi điểm phía Đông trên mặt phẳng chân trời, nó bắt
đầu nghiêng đi và tiến động dần về phía Bắc. Tốc độ nghiêng sẽ giảm dần do tác động
của nó phải chịu giống hệt như con lắc vật lý. Do đó tốc độ tiến động sẽ giảm dần và
trục chính con quay sẽ trở về mặt phẳng chân trời nhanh hơn. Góc lệch ở phía tây sẽ
nhỏ hơn góc lệch ở phía Đông. Nói cách khác, góc lệch sẽ giảm dần theo thời gian và
cuối cùng nó định hướng đúng Bắc như ta mong muốn.
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Hình 4
Đặc tính dao động tắt dần của trục chính con quay được mô tả như (hình 4). Chu
kỳ dao động của trục chính con quay hoàn thành một dao động để định hướng khoảng
75 phút và tỷ số (A2-A3)/(A1-A2) khoảng 0, 3. Giá trị trên ta chỉ xét khi con quay
nằm gần vĩ độ 35, nếu nó nằm càng gần xích đạo thì chu kỳ dao động càng nhỏ. Sau
khi trục chính con quay kết thúc dao động, hướng mà nó chỉ chính xác là hướng Bắc
thật chỉ khi con quay nằm trên xích đạo, càng xa xích đạo thì nó càng lệch lớn hơn.
Tuy nhiên góc lệch này chỉ khoảng 2 hoặc 3 độ, sai số này gọi là sai số vĩ độ.
2.3. Các phương pháp khử sai số của la bàn MG-01
* Khử sai số vĩ độ được sử dụng bằng thước đo sai số.
* Khử sai số lắc bằng hệ thống lò xo và hệ thống bình dầu thủy lực gắn trên máy.
* Khử sai số tốc độ bằng bảng tra sai số.
2.4. Các thông số kĩ thuật của la bàn MG-01
Các thông số kĩ thuật của la bàn MG-01 cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn của la
bàn điện - tầu thủy theo quy định của IMO cụ thể là:
- Thời gian ổn định tĩnh là 4h.
- Thời gian ổn định động là 4h30.
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- Sai số tĩnh là 0, 5 độ.
- Sai số động là 0, 75 độ.
- Thiết bị gọn nhẹ dễ bảo quản, sửa chữa và khai thác sử dụng.
- Thiết bị được sản xuất chiếm 90% từ vật liệu trong nước.
3. KẾT LUẬN
Như vậy, sau khi nghiên cứu nhóm tác giả đã chế tạo được mộ chiếc la bàn hoàn
chỉnh giá rẻ với các thông số kỹ thuật có thể chấp nhận được. Để sản phẩm của đề tài
ứng dụng được trong lĩnh vực vận tải biển thì cần có sự đầu tư, giúp đỡ của các cơ
quan chức năng và đặc biệt là nguồn kinh phí để triển khai sản xuất thử nghiệm đại trà.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
CỨU HỎA PHUN SƯƠNG TRÊN TÀU BIỂN
BUILDING ONBOARD WATER MIST SYSTEM FOR SHIPS
PGS. TS. LƯU KIM THÀNH,
THS. HỨA XUÂN LONG,
THS. VŨ NGỌC MINH.
Khoa Điện - ĐTTB - Trường Đại học Hàng hải
Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu tổng quan về hệ thống tự động cứu hỏa phun sương trên tàu
thuỷ, kết quả nghiên cứu xây dưng thuật toán điều khiển và cấu hình của nó trên công
nghệ μC.
Abstract:
This paper introduces and builds onboard water mist system for ships by using the
microcontroller technique.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hệ thống cứu hỏa phun sương hoạt động chính xác và tin cậy sẽ góp phần đảm bảo
an toàn cháy nổ trong khu vực buồng máy của con tàu. Hệ thống cứu hỏa phun sương
cần thường xuyên được đưa vào làm việc, phối hợp với hệ thống tự động báo cháy để
thực hiện phòng chống cháy trên tàu thủy. Do nó có vai trò vô cùng quan trọng trên
tàu thủy nên gần đây nhiều hãng trên thế giới đã nghiên cứu chế tạo các hệ tự động
cứu hỏa phun sương sử dụng vi điều khiển [5].
Ở Việt Nam vì chưa sản xuất được, nên phần lớn các thiết bị và các hệ thống tự
động cứu hỏa phun sương cũng như các hệ thống tự khác dùng cho các tàu đóng mới
đều được nhập ngoại - Điều này gây nhiều bất cập cho công nghiệp tàu thuỷ Việt
Nam. Vì thế việc nội địa hoá dần các hệ thống trên tàu là một đòi hỏi cấp thiết. Thế
nhưng kết quả nghiên cứu chế tạo hệ thống cứu hỏa phun sương vẫn chưa thấy được
công bố.
Do vậy việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại để chế tạo hệ thống tự động
cứu hỏa phun sương cho tàu thuỷ tại Việt Nam là một hướng đi đúng đắn phù hợp với
chủ trương nội địa hoá của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam và còn là
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một trong các dự án có tính khả thi cao. Việc nghiên cứu sử dụng vi xử lý AVR trong
hệ tự động cứu hỏa phun sương có giá trị khoa học và có tính cấp thiết ở Việt Nam
hiện nay. Đây là vấn đề cần giải quyết được trình bày trong bài báo này.
2. NỘI DUNG
Để giải quyết vấn đề nêu trên ta sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan hệ
cứu hỏa phun sương tàu thủy; Xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển phục vụ cho việc
lập chương trình phần mềm; Đề xuất cấu hình hệ để tiến hành chế tạo thử nghiệm để
đưa ra kết luận.
2.1. Cấu trúc hệ thống tự động cứu hỏa phun sương
Hệ thống tự động cứu hỏa phun sương phải được đặt tại buồng máy và ứng cứu
bằng phun sương đảm bảo về độ tin cậy, đảm bảo cao nhất độ an toàn cho các thiết bị
buồng máy khi có sự cố cháy xảy ra. Hệ thống cần phải hực hiện 2 chức năng: Thứ
nhất, thu thập và xử lý tín hiệu từ các cảm biến khói và nhiệt, hoặc từ các nút ấn; Thứ
hai, xuất tín hiệu điều khiển các thiết bị báo động và tạo sương ở đúng khu vực yêu
cầu.
Vì hệ thống được trang bị trên tàu thủy và có chức năng quan trọng đảm bảo an
toàn cháy nổ trên tàu thủy, nên nó phải được điều khiển bởi 2 chế độ: Bằng tay và tự
động. Việc lựa chọn chế độ được thực hiện nhờ vị trí đặt của 1 công tắc xoay (đặt trên
panel điều khiển bơm và các van điện từ).
Hệ thống tự động cứu hỏa phun sương có thể được xây dựng theo 1 trong 2
phương án:
+ Không cần các trạm con. Nhưng các cảm biến phải được địa chỉ hóa, chúng có
thể được quản lý bởi trung tâm điều khiển cứu hỏa phun sương, hoặc bởi trung tâm
báo cháy toàn tàu (khi này trung tâm báo cháy toàn tàu sẽ gửi thông tin qua mạng đến
trung tâm điều khiển cứu hỏa phun sương, nó sẽ phát tín hiệu điều khiển phun sương,
còn tín hiệu báo động do trung tâm báo cháy toàn tàu đảm nhiệm).
+ Sử dụng các trạm con để quản lý các nút ấn và cảm biến thông thường (không
cần địa chỉ hóa). Các trạm con được nối mạng về trung tâm điều khiển cứu hỏa phun
sương – Trạm chủ cho phép phát tín hiệu báo động và tín hiệu điều khiển phun sương.
Theo phương án 2 thì hệ sẽ làm việc độc lập, nhưng nó có thể tiếp nhận tín hiệu từ
một vài cảm biến (được lắp đặt ở khu vực có yêu cầu phun sương và được địa chỉ hóa
do trung tâm báo cháy toàn tàu quản lý) bằng cách:
- Nối mạng 2 trung tâm với nhau;
- Hoặc trung tâm báo cháy toàn tàu sử lý tín hiệu từ một vài cảm biến đó thành tín
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hiệu ON/OFF đưa đến đầu vào của trung tâm tự động cứu hỏa phun sương.

Hình 1. Cấu trúc hệ thống tự động cứu hỏa phun sương
Trên hình 1 giới thiệu cấu trúc được đề xuất của hệ thống tự động phun sương, bao
gồm:
2.1.1. Các trạm con và kênh cảm biến
Hệ thống gồm 5 kênh cảm biến (loop1÷ loop5) ứng với 5 trạm con (Slaver). Kênh
1 được bố trí cảm biến khói và nhiệt ở các khu vực buồng máy lọc dầu FO (FO
PURIFIER); Kênh 2 – khu vực nồi hơi (BOILER); Kênh 3 - khu vực 3 máy Diezen Máy phát (AUX ENGINE); Kênh 4 - khu vực buồng máy đốt dầu bẩn
(INCINERATOR), các khu vực này được cách ly với nhau. Kênh 5 được bố trí cho
khu vực máy chính (MAIN ENGINE). Tuy nhiên số lượng trạm con có thể giảm bớt
phụ thuộc vào khoảng cách giữa các khu vực lân cận nhau.
Tại mỗi khu vực đều có các cảm biến khói, cảm biến nhiệt và có thể dùng cảm
biến ngọn lửa, nút báo bằng tay (Call point). Các cảm biến báo khói hoạt động trong
điều kiện mật độ khói chiếm 10% trong một đơn vị thể tích. Còn các cảm biến báo
cháy kiểu nhiệt hoạt động khi nhiệt độ trong khu vực lớn hơn giá trị trong khoảng
[750C ÷ 840C].
Do số lượng cảm biến dùng cho mỗi khu vực không nhiều (dưới 10 chiếc), nên
hoàn toàn có thể được đấu vào các cổng xác định riêng biệt, hoặc từng cặp khói – nhiệt
song song với nhau đưa đến các cổng vào của trạm con. Do vậy không nhất thiết phải
dùng phương án địa chỉ hóa cho từng cảm biến, mà thay vào đó là cần xác định địa chỉ
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cho từng trạm con và địa chỉ hóa cổng vào của chúng. Các trạm con (slaver) được
quản lý bằng tín hiệu số trong mạng truyền thông (Modbus) với trung tâm điều khiển
(Control panel) – Trạm chủ (Master).
Tại mỗi khu vực cần được phun sương đều được bố trí 1 trạm con và các cặp cảm
biến do nó quản lý.
2.1.2. Trung tâm điều khiển (Control panel)
Trung tâm điều khiển thực hiện chức năng tiếp nhận gián tiếp các tín hiệu từ các
cảm biến, nút ấn, hoặc từ trung tâm báo cháy toàn tầu (nếu có) thông qua mạng nối tới
các trạm con, tiến hành xử lý tín hiệu, đồng thời đưa ra tín hiệu báo động và tín hiệu
điều khiển đi các nơi, cụ thể:
- Các tín hiệu báo động bao gồm:
+ Tín hiệu chỉ báo đèn.
+ Tín hiệu báo động bằng chuông, còi.
+ Tín hiệu hiển thị trên màn hình LCD.
+ Tín hiệu truyền tín hiệu báo động đi xa.
- Các tín hiệu điều khiển bao gồm:
+ Tín hiệu khởi động bơm.
+ Tín hiệu điều khiển van điện từ cho phép phun sương tới khu vực có khói và
nhiệt độ cao hoặc phát hiện có ngọn lửa.
Các tín hiệu chỉ thị và báo động cũng có thể được hiển thị trên bộ lặp - Repeater
panel (nếu có) tại buồng lái. Cũng có thể đưa thêm chức năng điều khiển vào bộ lặp,
khi đó nó sẽ có vai trò như trạm trung tâm phụ (thứ 2).
2.1.3. Panel khởi động bơm (Pump starter panel)
Panel khởi động bơm nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ panel điều khiển trung
tâm để điều khiển các phần tử thực hiện - Bơm nước áp lực cao qua các vòi phun để
tạo sương và 5 van điện từ để điều khiển mở đường ống thuỷ lực cấp nước dưới dạng
phun sương đến các khu vực có sự cố cháy. Để tạo áp lực nước sau cửa ra của bơm
cao ta có thể sử dụng bơm có công suất cao hơn tính toán, hoặc sử dụng 2 bơm nối
tầng khi giữa bơm đến các vòi phun có khoảng cách lớn (trên tàu siêu trường, siêu
trọng).
Các phần tử thực hiện có thể hoạt động ở 1 trong 2 chế độ tự động và bằng tay. Ở
chế độ tự động thì chúng chỉ hoạt động khi: Hoặc nút ấn bị tác động; Hoặc khi 2 cảm
biến khác loại cùng cặp (cùng vị trí) đều cùng tác động.
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Tuy nhiên bên cạnh việc tự động báo cháy phun sương nhờ trung tâm điều khiển,
thì trên tàu thủy vẫn yêu cầu khả năng điều khiển bằng tay (khi cần thiết) do người vận
hành thực hiện tại panel khởi động bơm. Bơm sẽ hoạt động ngay khi chuyển công tắc
chọn chế độ sang vị trí “Hand”, nó ngừng làm việc khi chuyển công tắc đó về vị trí
“AUTO” và ấn nút “Stop pump” với điều kiện đã ấn nút RESET (Nếu không hệ thống
sẽ tự động báo động lại và lại tiếp tục phun sương ngay cả khi không còn hiện tượng
cháy – Do các cảm biến đang còn nhớ trạng thái trước đó). Còn 5 van điện từ được
điều khiển bởi 5 công tắc tương ứng. Số lượng van có thể tăng thêm khi yêu cầu phun
cho khu vực rộng hơn.
Thông thường panel khởi động bơm, hộp van điện từ cùng được bố trí bên cạnh
trung tâm điều khiển (tại buồng máy lái, hoặc trong buồng máy). Do vậy các van điện
từ không cần phải địa chỉ hóa và không dùng phương án truyền thông qua mạng. Để
đơn giản cấu hình hệ thống và giảm giá thành, chúng ta chỉ qui định đầu ra của trung
tâm điều khiển cho mỗi van điện từ.
2.1.4. Khối nguồn (Block power)
Hệ thống cần được cấp từ nguồn 3 pha cho Panel khởi động bơm, nguồn điện áp
24VDC cấp cho trạm chủ và các trạm con. Nguồn 24VDC phải lấy từ 2 nơi: Ắc quy và
bộ chỉnh lưu.
2.2. Thuật toán điều khiển hệ thống phun sương
Ngay sau khi được cấp nguồn cho toàn hệ thống, trung tâm sẽ yêu cầu các trạm
con kiểm tra và thông báo về tình trạng các mạch cảm biến có bị đứt hay không. Khi
mạch cảm biến nào đó bị đứt thì không có dòng qua mạch đó, trung tâm nhận được
thông báo và phát tín hiệu báo động (Alarm = 1, tức là chuông kêu, đèn sáng ngấp
nháy) và hiển thị lỗi trên màn hình (Di =1), yêu cầu người vận hành phải tiến hành
kiểm tra và khắc phục. Việc kiểm tra tình trạng đứt mạch cảm biến được thực hiện
trong suốt thời gian hệ thống hoạt động.
Khi ở 1 trong 5 khu vực trên có xuất hiện nhiệt độ cao (mà không kèm theo khói),
hoặc chỉ có khói (mà nhiệt độ không cao), thì tín hiệu đơn độc đó từ cảm biến đưa đến
trạm con (tương ứng), trạm con này sẽ gửi tín hiệu qua mạng đến trạm chủ. Tại đây sẽ
phát tín hiệu báo động bằng đèn, chuông, còi, cũng như hiển thị địa chỉ khu vực có hỏa
hoạn, nhưng không thực hiện việc phun sương. Để tắt còi và đèn ta cần tác động vào
nút ấn RESET.
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Hình 2. Lưu đồ thuật toán điều khiển của hệ thống phun sương.
35

Việc phun sương sẽ được thực hiện đồng thời với các tín hiệu báo động và hiển thị
khi xuất hiện 1 trong 2 tình huống: Thứ nhất, khi có sự tác động của 1 cặp thứ J gồm 2
cảm biến nhiệt (TiJ ) và khói (SiJ) hay nhiệt và cảm biến ánh sáng do trạm con thứ i
quản lý (Điều đó cho phép tránh hiện tượng báo cháy giả và phun sương không cần
thiết); Thứ hai, có người ấn nút Call point từ trạm con thứ i nào đó (CPi), hoặc khi có
tín hiệu báo cháy từ trung tâm báo cháy toàn tàu gửi đến. Khi đó tại bảng điều khiển
trung tâm, bộ xử lý đưa tín hiệu báo động bằng còi chíp tại bảng trung tâm, đồng thời
cho phép chuông, còi, đèn quay bên ngoài hoạt động, đèn báo cháy màu đỏ tại hộp
điều khiển trung tâm sáng nhấp nháy và hiển thị vị trí có cháy trên màn hình, đồng thời
gửi tín hiệu đến hộp khởi động bơm nước áp lực cao. Tại hộp khởi động bơm sẽ xử lý
đưa tín hiệu khởi động bơm và mở van điện từ khống chế khu vực có hỏa hoạn, nước
sẽ được phun dưới dạng sương để dập tắt đám cháy. Tại bộ lặp của hệ thống (nếu có)
sẽ hiển thị đèn báo và vị trí xảy ra cháy trên màn hình.
Nếu đám cháy chưa được dập tắt mà người trực ca nhấn nút tắt chuông thì chuông
sẽ ngừng kêu, tín hiệu đèn nhấp nháy trở nên sáng liên tục.
Khi đám cháy đã được dập tắt, các cảm biến vẫn duy trì trạng thái tác động, người
trực ca phải nhấn nút Reset để hệ thống sẽ trở lại trạng thái bình thường (các cảm biến
bị cắt nguồn trong giây lát để xóa trạng thái tác động).

a)

b)

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý và vỉ mạch điều khiển của trạm chủ (a), trạm con (b)
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Khi có người nhấn nút báo cháy (Bằng cách đập vỡ kính bên ngoài hộp Call point,
hoặc tác động vào nó), hệ thống cũng báo động tương tự như khi báo cháy tự động từ
các cảm biến và cũng hiển thị lên màn hình vị trí người nhấn nút, cũng gửi ngay tín
hiệu đến khởi động bơm nước áp lực cao và đến van Vi khống chế khu vực đó để thực
hiện phun sương dập tắt đám cháy - Hệ thống coi đây là có cháy thực sự vì có sự tác
động có ý thức của con người.
Từ kết quả nghiên cứu cho phép xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển của hệ
thống cứu hỏa phun sương – Hình 2. Dựa theo lưu đồ điều khiển ta có thể lập trình
điều khiển cho trạm chủ và các trạm tớ sử dụng PLC hoặc vi điều khiển. Khi chuyển
sang chế độ bằng tay (Hand mode) thì chỉ có chức năng điều khiển bơm và các van
điện từ do người vận hành thực hiện theo ý muốn, còn chức năng báo động tự động
vẫn do trạm chủ thực hiện (hình 2 không trình bày thuật toán này).
Tuy nhiên việc sử dụng vi điều khiển để thiết kế trạm chủ và 5 trạm con (có cấu
trúc như nhau) sẽ thuận tiện và chủ động hơn - Đây là phương án được chúng tôi lựa
chọn để xây dựng hệ thống cứu hỏa phun sương. Hệ thống được đề xuất có các sơ đồ
nguyên lý và vỉ mạch của trạm chủ được giới thiệu trên hình 3 a và trạm con - Hình 3b.
Trên hình 4 giới thiệu mặt trước của trạm chủ và 5 trạm con, còn hình 5 - mặt trước và
bên trong của panel điều khiển 5 van điện từ.

Hình 4. Bố trí mặt trước của trạm chủ (giữa hàng trên) và 5 trạm con

Hình 5. Bố trí mặt trước và bên trong của panel điều khiển 5 van điện từ
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3. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu chế tạo thử nghiệm hệ thống tự động cứu hỏa phun sương trên
tàu thủy với cấu trúc được đề xuất không chỉ thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản
nêu trên, mà còn giải quyết trọn vẹn các vấn đề đã được đặt ra ở trên, cụ thể là:
- Sử dụng vi điều khiển AVR với việc lập trình điều khiển theo lưu đồ thuật toán
được đề xuất, hoàn toàn cho phép thực hiện các chức năng theo yêu cầu, như: Báo
động tại chỗ và truyền đi xa tới hệ báo động trung tâm, hệ báo cháy toàn tàu khi: Đứt
mạch cảm biến; Có 1 cảm biến nhiệt độ, hoặc 1 cảm biến khói, hoặc có cả cảm biến
nhiệt và khói khác cặp cùng tác động. Ngoài báo động còn kích hoạt thiết bị phun
sương cứu hỏa khi có cảm biến nhiệt và khói cùng cặp đồng thời tác động, hoặc ấn nút
call point.
- Sử dụng các cảm biến khói và cảm biến nhiệt thông thường như trong buồng máy
và ở các vị trí khác trên tàu. Điều đó cho phép giảm bớt chủng loại thiết bị dự trữ trên
tàu, cũng như thuận tiện cho việc thay thế, chuyển đổi vị trí của cảm biến khi cần thiết.
- Trạm chủ hoàn toàn có thể kết nối mạng Modbus không chỉ với các trạm con của
hệ, mà còn có khả năng kết nối mạng với trung tâm báo cháy toàn tàu…
Ngoài ra hệ này còn hoàn toàn đáp ứng 3 tiêu chí đánh giá hệ: Độ tin cậy cao; Tính
tác động nhanh và giảm giá thành lắp đặt cho tàu thủy.
Kết quả nghiên cứu này góp phần vào việc chế tạo các thiết bị tự động mang
thương hiệu Vimaru phục vụ công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cần
bổ sung chức năng mới cho hệ thống, như: Tự động kiểm tra sự hoạt động của các van
điện từ, hệ thống bơm và áp lực nước tạo sương.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG HÀNG HẢI
CỦA TÀU CONTAINER 700TEU ĐÓNG TẠI
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU
SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HYDROSTAR
THS. LÊ THANH BÌNH
Khoa Thiết kế và công nghệ đóng tàu,
Trường Đại học Hàng hải
Tóm tắt
Báo cáo giới thiệu phương pháp sử dụng lý thuyết phổ sóng và xác suất trong việc
đánh giá tính năng hàng hải của tàu dựa trên các kết quả tính bởi chương trình
HydroSTAR của đăng kiểm Pháp (BV).
Abstract
This paper presents basic theory for calculation and estimation of seakeeping
characteristics of ship at sea and results of calculation taken by complex program
HydroSTAR (polar speed diagram, short-term analysis, long-term analysis…).
1. TÍNH CẦN THIẾT VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ
Hiệu quả kinh tế trong khai thác tàu được đánh giá không chỉ thông qua các thông
số về mức chi phí quy đổi vận chuyển một tấn hàng, chi phí khai thác, quản lý…hay
tổng quát là lợi nhuận nó mang lại, mà một phần quan trọng khác là chi phí bảo dưỡng
trang thiết bị, các phần kết cấu tàu.
Tính năng hàng hải của tàu có ảnh hưởng lớn đến điều kiện làm việc của đoàn thủy
thủ, các trang thiết bị trên tàu và mức độ an toàn của tàu (hỏng kết cấu, hỏng thiết bị, lật
tàu…) khi khai thác trong điều kiện sóng gió. Trong khi đó, việc thiết kế tàu thường chỉ
giới hạn ở việc tính toán ảnh hưởng của điều kiện khai thác của tàu một cách gián tiếp
thông qua các thông số như: dự trữ công suất máy, biên độ lắc ngang, chu kỳ lắc ngang.
Do đó, khi xây dựng được phương pháp tính toán và đánh giá tính năng hàng hải
của tàu sẽ cùng lúc giải quyết được hai yêu cầu thực tế:
- Giúp đánh giá độ an toàn cũng như sự hợp lý của thiết kế ngay trong giai đoạn
đầu thiết kế
- Đối với một tàu đã được đưa vào khai thác: thành lập các hồ sơ liên quan đến
khai thác an toàn tàu dựa trên các tiêu chuẩn đã được lựa chọn
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Ngoài ra còn có thể được sử dụng làm cơ sở lý thuyết phục vụ cho mục đích đào tạo.
2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phương pháp đánh giá tính năng của tàu được xây dựng dựa trên lý thuyết xác suất
và phân tích phổ với cơ sở dữ liệu ban đầu là kết quả được tính từ các chương trình
tính thủy động lực của tàu trên sóng (ở đây sử dụng chương trình HydroSTAR của
BV) và sử dụng các mối liên hệ giữa các thông số đặc trưng xác định được từ số liệu
thống kê sóng và tính bằng phương pháp phân tích phổ sóng.
Phương pháp này có thể áp dụng được cho tất cả các loại tàu, không phụ thuộc vào
kích thước cũng như mục đích sử dụng của nó.
Đối tượng nghiên cứu: tàu chở container 700TEU được đóng tại Tổng Công ty
Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.
3. NỘI DUNG
3.1. Giới thiệu tàu container 700TEU
Tàu có các thông số cơ bản như sau:
Tên tàu
Nhà máy
GL Reg. No
IMO No.
Chiều dài lớn nhất
Chiều dài giữa hai đường vuông góc
Chiều rộng
Chiều cao mạn
Chiều chìm thiết kế

MV "Nasico Pacific"
NamTrieu Shipyard
111967
9352676
133.60 m
126.80 m
19.400 m
9.450 m
7.435 m

3.2. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tính năng hàng hải của tàu
3.2.1. Các hiện tượng nguy hiểm đối với tàu
Về tổng thể, tính năng hàng hải của của tàu bao gồm nhiều yếu tố như tính lắc, tính
ăn lái, tính ổn định…Đề tài tập trung chủ yếu vào đánh giá tính lắc của tàu cũng như
ảnh hưởng của nó đến điều kiện làm việc của tàu và thủy thủ đoàn. Đánh giá dựa theo
phương pháp xác suất (hay số lần xuất hiện trên n chu kỳ chòng chành của tàu) xuất
hiện các hiện tượng nguy hiểm đối với tàu như slamming, hở chong chóng, gia tốc
thẳng đứng giới hạn, nước tràn lên boong chính, gia tốc ngang giới hạn tại khu vực
thượng tầng…
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Slamming là hiện tượng đáy tàu ở phần mũi bị lộ ra khỏi mặt nước và va đập vào
nước tạo nên một lực thủy động có khả năng làm hỏng kết cấu phần đáy. Hiện tượng
nay thường xảy ra tại vị trí 0.15L tính từ đường vuông góc mũi và vận tốc tương đối
của điểm đó đạt tới giá trị giới hạn (vận tốc giới hạn này theo một số tài liệu được xác
định phụ thuộc vào chiều dài tàu). Ngoài ra, có quan điểm khác về slamming khi cho
rằng hiện tượng đó chỉ nguy hiểm khi áp lực gây ra khi mũi tàu bị lộ khỏi mặt nước và
va trở lại lớn hơn giá trị áp lực tính toán phần kết cấu đáy tàu vùng mũi. Khi đó thay vì
cần xác định biên độ dao động tương đối của điểm nằm ở đáy tàu trên dọc tâm thì cần
phải xác định được áp lực tác dụng lên nó. Điều này sẽ gây khó khăn trong tính toán.
Trong khi đó, với quan điểm về biên độ dao động tương đối không vượt quá mớn nước
tại phần mũi để tránh slamming, tính toán sẽ đơn giản hơn và có chiều hướng nghiêng
về phía an toàn hơn. Vì vậy ta lựa chọn quan điểm về biên độ dao động tương đối cho
phần xác định slamming. Như đã trình bày ở trên, hiện tượng slamming chỉ xảy ra khi
đồng thời thỏa mãn được cả hai điều kiện sau: hở đáy tàu ở vị trí 0.15L và vận tốc dao
động thẳng đứng tương đối của điểm tính toán đạt đến giá trị giới hạn nên xác suất xảy
ra slamming sẽ bằng tích số của xác suất riêng xảy ra hai điều kiện trên.
Hiện tượng nước tràn lên boong có ảnh hưởng xấu đến tính ổn định của tàu. Hiện
tượng này xuất hiện khi dao động tương đối của điểm nằm trên boong hở cao nhất của
tàu tại đường vuông góc mũi trên dọc tâm so với mặt nước vượt quá giá trị giới hạn là
“chiều cao mạn khô hiệu quả” hay chiều cao mạn khô có tính đến chiều cao của sóng
mũi tại được vuông góc mũi.
Hở chong chóng là hiện tượng xảy ra khi một phần ba đường kính chong chóng bị
hở ra khỏi mặt nước. Hở chong chóng làm thay đổi đột ngột môi trường làm việc của
chong chóng dẫn tới sự thụt giảm đột ngột của lực đẩy, mô-men trên trục của chong
chóng. Điều này có thể gây hại cho máy chính, làm giảm hiệu suất làm việc của nó.
Hở chong chóng được xác định khi biên độ dao động tương đối của điểm nằm tại hai
phần ba đường kính chong chóng tính từ tâm trục lớn hơn khoảng cách từ nó đến
đường nước.
Gia tốc giới hạn: độ lớn của gia tốc dao động của tàu nói chung ảnh hưởng rất lớn
đến điều kiện làm việc của thủy thủ đoàn, các trang thiết bị điện tử trên tàu và đặc biệt
là tải trọng của hàng tác dụng lên các phần kết cấu của tàu. Gia tốc càng lớn, tải trọng
lên kết cấu càng lớn. Vì vậy cần xác định giá trị lớn nhất cho phép của gia tốc dao
động của tàu, mà ở đây ta chủ yếu để ý đến hai thành phần là gia tốc giới hạn theo
phương thẳng đứng và theo phương ngang.
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Biên độ lắc ngang của tàu cũng là một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến ổn định của
tàu nói riêng và mức độ an toàn của tàu nói chung. Lắc ngang cũng ảnh hưởng rất lớn
đến điều kiện làm việc của thủy thủ đoàn, đặc biệt là đối với các tàu chở khách.
3.2.2. Tiêu chuẩn xác suất đánh giá tính năng hàng hải của tàu
Dưới đây trình bày một số hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tính năng hàng hải của tàu
theo phương pháp xác suất:
• Theo Aertssen G.
-

Slamming: không quá 3 lần trên 100 chu kỳ chòng chành dọc (tại x= 0.15L).

-

Nước hắt lên boong: không quá 3 lần trên 100 chu kỳ chòng chành dọc tại
dọc tâm ở mũi tàu.

-

Hở chong chóng: không quá 25 lần trên 100 chu kỳ chòng chành dọc (hay
xác suất xuất hiện không quá 25%).

-

Gia tốc giới hạn: gia tốc thẳng đứng lớn nhất ở mũi tàu không quá 0.4g (sau
này được thay bằng xác suất giới hạn: không quá 3% và 7% tương ứng với
mớn nước khai thác nhỏ nhất và mớn nước toàn tải tương ứng).

• Đồ thị chạy bão của Nhật Bản, xác suất lớn nhất được lấy như sau:
-

S lamming: 1%

-

Nước hắt lên boong: 1%

-

Hở mép trên của chong chóng: 10%

-

Hở 1/3 đường kính chong chóng: 10%

-

Gia tốc thẳng đứng lớn nhất tại dọc tâm không vượt quá 0.8g : 0.1%

-

Gia tốc ngang lớn nhất tại khu vực thượng tầng không vượt quá 0.6g : 0.1%

-

Biên độ lắc ngang vượt quá 25 độ: 0.1%

-

Moment uốn lớn nhất tại sườn giữa vượt quá giá trị theo Quy phạm: 0.001%

• Đồ thị chạy bão của Mỹ, các giá trị xác suất trên được thay đổi như sau:
-

Slamming: không quá 6 lần trên 100 chu kỳ chòng chành dọc (tại x= 0.15L)

-

Hở chong chóng: không quá 25 lần trên 100 chu kỳ chòng chành dọc

-

Gia tốc giới hạn: gia tốc thẳng đứng lớn nhất ở mũi tàu không quá 0.5g , gia
tốc thẳng đứng lớn nhất tại buồng lái không quá 0.4g

Nhằm áp dụng cho việc tính toán và đánh giá tính năng hàng hải cho tàu hàng chạy
biển, các tác giả đề nghị lựa chọn xác suất giới hạn các hiện tượng nguy hiểm như sau:
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- Slamming: 3%
- Hở chong chóng: 25%
- Nước hắt lên bong: 3%
- Gia tốc thẳng đứng tại vùng mũi giới hạn 0.5g: 0.1%
- Gia tốc ngang tại thượng tầng lái giới hạn 0.4g : 0.1%
- Biên độ lắc ngang giới hạn 25 độ: 0.1%
3.3. Kết quả tính
Sử dụng mô-đun MESH xây dựng mô hình 3D của phần vỏ bao thân tàu phần dưới
nước trong trạng thái tải trọng toàn tải.
Do kết quả tính rất lớn nên sau đây chỉ trình bày một số đồ thị cực khai thác tàu
trên sóng đối với trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn sau:
- Biên độ lắc cực đại không quá 25 độ.
- Gia tống thẳng đứng tại phần mũi (đường vuông góc mũi, dọc tâm) không
quá 0.5g .
- Gia tốc lắc ngang tại khu vực thượng tầng lái không quá 0.4g .
Trong hệ trục tọa độ mô hình tàu: điểm dùng để xác định gia tốc lắc ngang tại khu
vực thượng tầng có tọa độ Q(9.333, 0, 21.035); tọa độ điểm để xác định gia tốc thẳng
đứng tại khu vực mũi tàu P(126.8, 0, 11.435).

Hình 1. Mô hình 3D vỏ bao thân tàu
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Hình 2. RAO gia tốc dao động thẳng đứng
của điểm P tại Fr=0.05

Hình 3. RAO gia tốc dao động ngang của
điểm Q tại Fr=0.05

3.4. Ứng dụng kết quả tính toán

Hình 4. RAO biên độ lắc ngang tại Fr=0.05

Hình 5. Đồ thị cực khai thác tàu

Hình 6. Đồ thị phân tích hạn ngắn (Biên độ
lắc ngang tại Fr=0.05)

Hình 7. Đồ thị phân tích hạn dài (Theo
biên độ lắc ngang tại Fr=0.05)
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Tính toán trên cho chúng ta kết quả của dao dộng của điểm tính toán (thường được
chọn là trọng tâm của tàu tại trạng thái tính toán) với 6 dao động tương ứng với 6 bậc
tự do như hình vẽ. Trong đó: a1 , a 2 , a 3 - dao động tịnh tiến dọc trục và a 4 , a 5 , a 6 - dao
động góc quanh các trục lần lượt là x, y, z với các pha dao động tương ứng là
ε1 , ε2 , ε3 , ε4 , ε5 , ε6 .

Dao động tuyệt đối của một điểm M ( x 0 , y0 , z 0 ) bất kì có thể được xác định thông
qua tọa độ của nó và các dao động của gốc O . Tương tự như vậy là giá trị của vận tốc,
gia tốc của điểm trên cũng xác định được bằng cách đạo hàm dao động theo thời gian.
Nếu xác định xác suất giới hạn P* xuất hiện giá trị đầu ra R lớn hơn giá trị giới
hạn R * , ta có:
 − R *2 
P ( R > R * ) = exp 
≤ P*
 2d R h12 3 



(1)

Từ đó suy ra:
h1 3 ≤

R*
−2d R .ln P*

(2)

h1 3 - chiều cao sóng trung bình.

Do giá trị đầu ra R có thể của bất kì một phản ứng nào của tàu khi chịu sự tác động
của sóng, ví dụ: dao động thẳng đứng, lắc dọc, lắc ngang, gia tốc, vận tốc…nên có thể
sử dụng công thức trên để xác định giá trị chiều cao sóng giới hạn theo từng tiêu chuẩn
xác suất xuất hiện hiện tượng nguy hiểm như đã nêu ra ở phần trên. Với tính toán đầy
đủ ở nhiều giá trị vận tốc khai thác và các góc tới của sóng, ta có thể xây dựng được
các đồ thị khai thác tàu trên sóng giúp lựa chọn vận tốc cũng như hướng đi của tàu để
tránh việc các hiện tượng nguy hiểm trên xảy ra nhiều hơn số lượng cho phép.
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Sử dụng kết quả tính bởi HydroSTAR và các công thức trên, sau đây trình bày một
số kết quả tính theo tiêu chuẩn xác suất hở chong chóng của tàu. Do khối lượng tính
toán là rất lớn nên kết quả tính cho trường hợp vận tốc tàu là V = 3.527m / s hay
Fr = 0.10 .
Điểm tính toán có tọa độ sau (3.400, 0, 3.865) – điểm nằm tại vị trí 2/3 bán kính
chong chóng.
Phổ sóng sử dụng là phổ JONSWAP
Chiều cao sóng trung bình Hs = h1 3 = 10m .

Hình 8. Đồ thị tổng hợp chiều cao sóng trung bình
giới hạn theo tiêu chuẩn hở chong chóng với V = 1.763 m/s
3.5. Kết luận và kiến nghị
Dựa trên các kết quả tính được bởi chương trình HydroSTAR và cơ sở lý thuyết đã
trình bày trước đó, các tác giả đã xây dựng được các đồ thị khai thác dựa trên các tiêu
chuẩn khai thác đặt ra, các thông tin quan trọng khác như phân tích hạn ngắn và hạn
dài. Đây là những thông tin quan trọng giúp khai thác tàu hiệu quả và an toàn hơn.
Ngoài ra, các kết quả tính trong chương trình cũng có thể dùng để kiểm tra, đánh
giá các phương pháp tính toán thủy động lực tàu trên sóng truyền thống. Các kết quả
trung gian còn có thể phục vụ cho mục đích đào tạo sinh viên liên quan đến động lực
học tàu (ví dụ: lượng nước kèm, hệ số cản...).
Mặc dù vậy, vẫn còn những tồn tại như sau:
Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tính năng hàng hải của tàu được các tác giả đề xuất
dựa trên việc tham khảo các tác giả khác. Để thống nhất được hệ thống đánh giá tính
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năng hàng hải của tàu cần có quá trình tìm hiểu và tham khảo kỹ hơn nhằm chọn được
các thông số phù hợp nhất đối với điều kiện khai thác của vùng biển Việt Nam và điều
kiện khai thác thực tế của tàu.
Cần tính toán và đánh giá tính năng của tàu ở các trạng thái tải trọng khác, ví dụ:
trạng thái chạy dằn. Khi đó tàu sẽ có biên độ lắc lớn hơn nhiều so với các trạng thái
khai thác khác của tàu. Chỉ khi đó mới đưa ra được một đánh giá tổng thể về tính năng
hàng hải của tàu.
Trong việc sử dụng chương trình còn có nhiều vấn đề khi vận dụng các tiêu chuẩn
đã được chọn ra như trên. Trong hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tính năng hàng hải của
tàu sử dụng khái niệm xác xuất giới hạn xuất hiện hiện tượng nguy hiểm nhưng trong
chương trình, ngoài tiêu chuẩn slamming có thể thiết lập theo xác suất, chưa thể thiết
lập xác suất giới hạn. Nhưng bù lại, với phương pháp phân tích hạn ngắn và hạn dài
chúng ta vẫn có thể có được các thông tin về khả năng xảy ra hiện tượng nguy hiểm
trong chu kỳ khai thác của tàu. Việc áp dụng lý thuyết để sử dụng các kết quả tính toán
của HydroSTAR như đã nêu trong phần 3.3 có thể cho ta có được các kết quả dựa trên
việc xác lập các tiêu chuẩn tính năng hàng hải theo xác suất bổ sung cho sự thiếu hụt
tính năng này trong chương trình HydroSTAR.
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THIẾT BỊ LÀM SẠCH CÔNG NGHIỆP
CÁC CHI TIẾT MÁY TÀU THUỶ UT-JETWASHER 500
PGS. TS. LÊ HỮU SƠN
TS. TRƯƠNG THANH DŨNG
TS. LÊ VĂN VANG
Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt:
Thiết bị làm sạch công nghiệp các chi tiết máy tàu thuỷ là thiết bị tự động vệ sinh,
bảo quản các chi tiết máy tàu thuỷ. Bài báo giới thiệu nguyên lý hoạt động và chức
năng của thiết bị làm sạch công nghiệp các chi tiết máy tàu thuỷ UT-JETWASHER
500 do tập thể giảng viên khoa Máy tàu thủy trường Đại học Giao thông vận tải thành
phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và chế tạo.
Abstract:
Jetwarsher is an equipment used to automatically maintaining and cleanning parts
of marine engines. The paper introduces activity principle and function of UTJETWASHER 500 made by lectures of Marine Engineering department of Ho Chi
Minh city Univercity of Transport.
1. MỞ ĐẦU
Việc loại bỏ các chất bẩn trong các chi tiết máy tàu thủy nhằm cải thiện tình trạng
kỹ thuật của các chi tiết, đảm bảo thiết bị làm việc an toàn, kinh tế. Việc vệ sinh làm
sạch các chi tiết máy tàu thủy thường được thực hiện khi bảo dưỡng, sửa chữa máy
móc thiết bị.
Không những chỉ các chi tiết được lắp ráp lại vào máy trong quá trình sửa chữa đòi
hỏi phải vệ sinh, làm sạch, trong nhiều trường hợp ngay cả các chi tiết máy bị loại bỏ
khi được thay thế cũng cần thiết phải được làm sạch để tránh gây ô nhiễm môi trường.
Thiết kế chế tạo thiết bị tự động làm sạch các chi tiết máy tàu thủy nhằm ứng dụng
tự động hoá trong công nghệ làm sạch, góp phần hiện đại hóa quy trình bảo dưỡng kỹ
thuật các thiết bị máy móc trong các ngành công nghiệp tàu thủy, nhằm đáp ứng các
yêu cầu của kỹ thuật bảo dưỡng các thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng của quá
trình vệ sinh, làm sạch các chi tiết mày tàu thủy.
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Thiết bị làm sạch tự động UT-JESTWASHER 500 là thiết bị được thiết kế, chế tạo
để đáp ứng được các yêu cầu trên của quá trình làm sạch các thiết bị máy tàu thủy.
UT – viết tắt của University of Transport (Trường Đại học Giao thông vận tải
thành phố Hồ Chí Minh).
500 – là ký hiệu thể hiện thiết bị có thể làm sạch các chi tiết có khối lượng đến 500 kg.
2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TẠO CỦA UT-JETWASHER 500
Các chi tiết máy tàu thủy được UT-JETWASHER 500 rửa tự động bằng nước trộn
dung môi. Dung dịch rửa nóng (50 – 800C) dưới áp suất đến 16 bar phun mạnh vào bề
mặt cần rửa, cộng với tác động hoá học của dung môi sẽ cho phép tách và rửa sạch
mọi chất bẩn, dầu mỡ, muội than. Ngoài ra UT-JETWASHER 500 còn cho phép xúc
rửa bằng nước và thổi khí nóng để sấy khô chi tiết.
UT-JETWASHER 500 thích hợp với việc tự động vệ sinh các chi tiết thiết bị máy
móc, chi tiết động cơ điện, động cơ diesel tàu thủy …
Thiết bị được điều khiển tự động cho phép thiết lập một chu trình rửa bao gồm các
quá trình xúc rửa bằng nước, ngâm trong dung môi, rửa bằng dung môi, sấy khô bằng
khí nóng theo trình tự tùy chọn thích hợp với chi tiết được rửa. Dung môi và nước rửa
được thu hồi, tách lọc dầu nhớt và chất bẩn dạng rắn để có thể tái sử dụng.

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị UT-JETWASHER 500
1. Bơm cấp công chất; 2. Chi tiết được rửa; 3. Mâm xoay; 4. Vòi phun;
5. Bộ hâm; 6. Cảm biến mực chất lỏng trong két; M1. Động cơ lai mâm xoay;
M2. Động cơ lai bơm;V1. Van cấp nước; V2. Van cấp nước cho vòi phun;
V3. Van xả; T1. Thiết bị cảm biến nhiệt độ; H1. Điện trở sấy.
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Thiết bị làm sạch chi tiết máy tàu thủy UT-JETWASHER 500 cấu tạo gồm các
thành phần chính sau đây:
- Động cơ điện lai bơm: động cơ điện xoay chiều 1 pha.
- Bơm áp suất là loại bơm li tâm vật liệu inox, có áp suất cao.
- Bộ phận rửa bằng dung môi: cho phép hâm nóng dung môi, phun dung môi, lưu
trữ, tách dầu mỡ từ dung môi, tách và lọc cặn bẩn ra khỏi dung môi, các két chứa,
đường ống, phin lọc tạo thành hệ thống cung cấp dung dịch rửa có áp suất cao, liên tục
trong quá trình làm việc.
- Các van điện từ nhằm tự động xả dung dịch hóa chất ra ngoài và cung cấp nước
sạch cho hệ thống.
- Bảng nguồn cung cấp điện: dùng để cung cấp điện áp cho toàn bộ hoạt động của
thiết bị tự động làm sạch.
- Động cơ lai bàn xoay, hộp giảm tốc, các chi tiết truyền động, bàn xoay tạo thành
một hệ thống để quay các chi tiết cần rửa, cho dung dịch rửa từ các súng phun phun
vào bề mặt chi tiết cần rửa ở các góc độ khác nhau. Động cơ điện là loại xoay chiều
AC 1 pha, bàn xoay làm từ thép.
- Súng phun bao gồm các đầu phun bố trí bên trong bồn rửa, đầu súng phun tạo các
tia nước phun mạnh vào vật rửa dưới các góc khác nhau. Đầu phun có cấu tạo đơn
giản, đầu ống có tiết diện nhỏ dần, nhờ đó sẽ làm tăng động năng của công chất khi ra
khỏi súng phun. Ngoài ra, có thể thay đổi đầu phun để phù hợp với từng đặc tính của
chi tiết cần rửa.
- Khoang rửa: chế tạo bằng thép không gỉ và được đóng kín để tránh nước phun ra
ngoài, cửa được đóng mở liên động về phía trước.
- Bộ hâm sấy: là loại điện trở trơn bao gồm điện trở, chất cách điện và lớp vỏ thép
không gỉ bảo vệ bên ngoài.
- Thiết bị cảm biến mực chất lỏng trong két chứa.
- Thiết bị điện - tự động điều khiển: trung tâm là bộ điều khiển lạp trình PLC điều
khiển tự động các quá trình công nghệ của máy như bảo vệ thiết bị, điều chỉnh nhiệt
độ, thời gian phun, chu trình rửa… Các thông số hoạt động có thể theo dõi và chính
sửa thông qua màn hình hiển thị.
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- Ngoài ra, thiết bị tự động làm sạch còn có các bộ phận khác như van và đường
ống xả cặn bẩn, giá đỡ, …
Một chu trình hoạt động của máy có thể bao gồm các thao tác cơ bản của quá trình
làm sạch như sau:
Xúc rửa: phun nước nóng lên bề mặt thiết bị được rửa. Có thể chọn nhiệt độ, áp
suất, thời gian phun, thời gian ngưng, số lần lặp lại.
Ngâm: phun dung dịch rửa lên bề mặt thiết bị được rửa rồi ngâm đợi. Có thể chọn
nhiệt độ, áp suất phun, thời gian phun, thời gian ngâm chờ, số lần lặp lại.
Rửa bằng dung môi: phun dung môi nóng lên bề mặt thiết bị được rửa. Có thể
chọn nhiệt độ, áp suất, thời gian phun, thời gian ngưng, số lần lặp lại.
3. CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH
CÁC CHI TIẾT MÁY TÀU THỦY CỦA UT-JETWASHER 500
Chương trình tự động điều khiển hoạt động của UT-JETWASHER 500 bao gồm
các quá trình như: xúc rửa, ngâm, rửa, sấy.
Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của chi tiết rửa và phương pháp rửa cho chi tiết mà
có thể đưa ra các chế độ làm việc cho máy bao gồm:
1. Rửa bằng hóa chất.
2. Rửa bằng hóa chất và nước sạch.
3. Rửa bằng nước sạch.
Thiết bị trung tâm điều khiển quá trình tự động của hệ thống là PLC S7200 hãng
Siemens. PLC lập trình bằng phần mềm STEP7 MicroWin trên máy tính và download
xuống để thực hiện quá trình tự động.
Ngoài chức năng lập trình, download, upload chương trình phần mềm còn hổ trợ
tính năng online trực tiếp với PLC để phục vụ cho quá trình lập trình và chẩn đoán lỗi.
Mạng kết nối chính trong hệ thống máy rửa giữa PLC S7-200 và màn hình. Màn
hình TD200 được kết nối tới PLC để thực hiện việc cài đặt thông số và hiển thị các
trạng thái hoạt động của quá trình rửa tự động.
Trong chương trình ta thực hiện giám sát 3 thông số nhiệt độ, mực nước trong bồn
và thời gian để thực hiện điều khiển tự động quá trình rửa.
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Hình 2. Chương trình CT1 tự động điều khiển làm sạch các chi tiết máy tàu thủy
của thiết bị UT-JETWASHER 500
Chương trình điều khiển tự động cho máy làm sạch UT JETWASHER 500 được
lập trình ở 4 chương trình điều khiển khác nhau, tùy theo nhu cầu làm sạch ta chọn
chương trình rửa cho phù hợp:
CT1: xả nước – cấp nước và hóa chất - hâm - quay mâm – rửa hóa chất – dừng
hâm – dừng quay mâm – xả nước và hóa chất – cấp nước sạch - quay mâm - phun
nước – dừng quay mâm – xả nước – kết thúc.
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CT2: cấp nước và hóa chất - hâm - quay mâm – rửa hóa chất – dừng hâm – dừng
quay mâm –dừng rửa – kết thúc.
CT3: cấp nước và hóa chất - quay mâm – rửa nước – dừng quay mâm – dừng rửa –
kết thúc.
CT4: xả - cấp nước và hóa chất – cấp nước - quay mâm – rửa – dừng quay mâm –
dừng rửa – xả - kết thúc.
Ngoài ra có thể thay đổi các chương trình điều khiển theo nhu cầu sử dụng bằng
cách lập trình cho PLC thông qua kết nối với máy tính.

Hình 3. Biểu đồ thời gian điều khiển các thiết bị trong chương trình điều khiển CT1

Hình 4. Thiết bị làm sạch các chi tiết máy tàu thủy UT-JETWASHER
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4. KẾT LUẬN
UT-JETWASHER 500 được sử dụng để vệ sinh công nghiệp các chi tiết thiết bị
máy móc, nhất là các chi tiết động cơ điện, động cơ diesel tàu thuỷ …
Chu trình vệ sinh được kết hợp từ 4 thao tác cơ bản, cho phép tự động hoá hoàn
toàn việc vệ sinh thiết bị, tiết kiệm được nhân lực, dung môi, năng lượng và thời gian.
Chương trình tự động vệ sinh các chi tiết máy tàu thủy đảm bảo được tối ưu hiệu
quả của quá trình vệ sinh.
Thiết bị tự động làm sạch các chi tiết máy tàu thủy UT-JETWASHER 500 còn góp
một phần nhỏ bảo vệ mội trường, do chúng ta có thể gom các chất bẩn, các hóa chất để
mang đến nơi có thể cất giữ hoặc tiêu hủy, không còn tình trạng các chất bẩn, các hóa
chất vương vãi vào môi trường xung quang, như khi vệ sinh thủ công.
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. http//www.Jetwasher.com,
[2]. http//www.OPTIMA STEAMER.com,
[3]. http//www.tomasnet.com,
[4]. http//www.Justtools.com.au
[5]. Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự
động làm sạch công nghiệp các chi tiết máy tàu thuỷ”.
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
HỆ THỐNG CỬA - CẦU DẪN (RAMP) ĐÓNG MỞ BẰNG CƠ
VÀ THỦY LỰC, LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CHỞ Ô TÔ
KS. NGUYỄN QUỐC TUẤN
Viện Khoa học công nghệ tàu thủy
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NGOÀI NƯỚC
Hệ thống cửa - cầu dẫn (Ramp) được sử dụng rộng rãi trên các tàu Ro Ro ở các
nước đóng tàu tiên tiến trên thế giới. Sự ra đời của hệ thống cửa - cầu dẫn Ramp gắn
liền với sự ra đời của tàu Ro - Ro (Tức là tàu chở hàng trong thùng có bánh xe lăn như
ô tô - tàu hoả) đầu tiên trên thế giới khoảng hơn 100 năm trước (khoảng năm 1851),
chủ yếu là đi chuyến ngắn (vượt sông) thiết kế còn rất đơn giản. Sau một thời gian dài
không có thiết kế hay chế tạo bất cứ tàu Ro Ro nào cho đến sau chiến tranh thế giới
lần thứ 2. Đặc biệt vào năm 1957 quân đội Hoa Kỳ đặt hàng tàu “Sun shipbuilding and
Dry Dock Company” ở Chester đóng mới loại tàu này chuyên chở phương tiện cơ giới
có tên là Comet, được trang bị hệ thống cửa đuôi - cầu dẫn (Ramp), mở đường cho các
công trình nghiên cứu, cải tiến để áp dụng đưa ra những con tàu Ro Ro có những yêu
cầu kỹ thuật phức tạp & đa dạng. Cho đến năm 1994 có khoảng 4600 tàu RoRo chủ
yếu ở châu Âu, hoạt động vận tải trên các tuyến châu Âu - Bắc Mỹ, châu Âu - Nhật
Bản, Nhật Bản - Bắc Mỹ & Trung Đông. Cho đến nay chưa có số liệu công bố chính
thức số lượng tàu RoRo trên toàn thế giới. Đi đôi với sự phát triển của loại tàu Ro Ro
là hàng loạt các nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dụng lắp đặt trên loại tàu
này, đặc biệt là các nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cửa đuôi, cửa mũi, cửa mạn cầu dẫn (Ramp), chủ yếu ở 1 số hãng tên tuổi như Macgregor, TTS... Hầu hết các
nghiên cứu thiết kế, chế tạo được cải tiến qua từng thời kỳ phát triển của khoa học và
công nghệ của thế giới, nhưng nó chỉ được lưu hành ở các hãng chế tạo hệ thống này
hoặc chỉ được đăng tải tóm tắt trên các tạp trí khoa học và công nghệ.
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC
Đến nay nước ta mới có một số con tàu há mồm loại nhỏ (khoảng 550T) dùng để
chở quân và xe tăng phục vụ trong quân đội với hệ thống cầu dẫn ở mũi tàu hay một số
phà biển (ví dụ phà biển từ đảo Đình Vũ Hải Phòng đi Cát Bà) cũng sử dụng dạng cầu
dẫn này. Hiện tại những loại tàu Ro Ro chở ô tô với hệ thống cửa – cầu dẫn ở nước ta
chưa có, gần đây nhất Vinashin có mua con tàu khách kết hợp chở ô tô có sử dụng hệ
thống cửa - cầu dẫn (Ramp) phục vụ dự án tuyến tàu khách Bắc Nam của nhà nước.
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Trong những năm gần đây nghành công nghiệp tàu thủy nước ta phát triển rất
mạnh. Chúng ta không chỉ chế tạo được những con tàu lớn & hiện đại mà còn chế tạo
được những con tàu mang tính đặc chủng có yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp từng bước
khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Nhiều hợp đồng đóng mới đã được ký kết
giữa Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và các chủ tàu đến từ nhiều
quốc gia trên thế giới trong đó có hợp đồng đóng mớ tàu chở ô tô giữaVinashin với
các chủ tàu đến từ Trung Đông & châu Âu. Tương lai rất gần chúng ta sản xuất những
con tàu chở ô tô lắp đặt hệ thống cửa - cầu dẫn (Ramp) thực sự, đó là thành quả phấn
đấu không ngừng của mỗi thành viên của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
(Vinashin).
CÁC KIỂU HỆ THỐNG CỬA - CẦU DẪN (RAMP)
Hệ thống Ramp bố trí đuôi tàu (Stern Ramp)
Là hệ thống cửa cầu dẫn được bố trí phía đuôi tàu. Hệ thống này được chia thành:
Kiểu thẳng có trục quay (Straight-Axial Ramp) - Hình 1
Đây là loại phổ biến nhất của hệ thống Ramp, khoảng 90% tàu Ro Ro, và phà trang
bị hệ thống này, Thông thường nó có hệ thống bản lề liên kết với vỏ tàu, và có thể
được chia thành các module theo chiều dài cầu dẫn. Độ nghiêng giữa các module này
có thể lên tới 3o – 5o độ khi hàng hoá nặng được vận chuyển lên tàu gây ra nghiêng
dọc tàu. Kết cấu của kiểu Ramp này được thiết kế theo hệ thống dọc dựa trên sự tính
toán độ bền kết cấu thân tàu.

Hình 1. Ramp đuôi kiểu thẳng góc có trục quay
Kiểu góc một phần tư (The angled quarter Ramp)- hình 2
Được thiết kế tạo với đường tâm tàu một góc một phần tư. Mục đích của hệ thống
Ram này cho phép hàng hoá lên xuống dễ dàng từ đuôi tàu khi tàu cập mạn. Một yếu
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tố quan trọng cần được để ý tới là thiết kế kết cấu cho loại Ram này rất phức tạp. Đó là
sự đảm bảo bền của kết cấu cùng với khả năng linh hoạt chịu được sự ảnh hưởng sự di
chuyển thân tàu. Độ nghiêng dọc phổ biến trong thiết kế là 4o. Việc phân tích tính toán
độ bền thường sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn.

Hình 2. Ramp đuôi kiểu góc một phần tư
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Kiểu Ramp co mâm xoay (Slewing Ramp) – hình 3
Hệ thống này có thiết kế tương tự với loại Ramp xiên góc, nhưng được lắp trên
một giá xoay và bố trí hợp lý cho phép Ramp có khả năng quay được. Điều này làm
cho công việc làm hàng trở lên linh hoạt từ đuôi tàu hoặc từ hai mạn. Ramp được coi
như một chiếc cần cẩu lớn với hệ thống dây cáp nâng và xoay nó. Cũng giống như loại
Ramp xiên góc, bố trí của loại này được thiết kế nhằm hạn chế áp lực tác dụng lên cầu
tàu. Khối lượng của loại này thường lớn hơn so với loại xiên góc lắp cố định.
Đây là hệ thống rất cơ động phù hợp với tàu vận chuyển không chuyên tuyến
cố định.

Hình 3. Ramp đuôi có mâm xoay
Hệ thống Ramp bố trí mạn tàu (Side Ramp)
Hệ thống này thường được kết hợp với hệ thống Ramp bố trí ở phía đuôi lắp trên
tàu Ro Ro, chủ yếu sử dụng cho tàu chở ô tô, tàu khách Ro Ro kết hợp chở hàng. Cơ
cấu gồm bản lề, cầu dẫn, hệ thống nâng hạ...
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Hình 4 – Ramp mạn (side ramp)
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Hệ thống Ramp bố trí mũi (Bow Ramp)
Chủ yếu được lắp đặt trên các phà chở ô tô, các tàu quân sự đổ bộ, hiện nay cũng
đã xuất hiện loại tàu Ro Ro viễn dương trang bị hệ thống này.
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU CHỞ 4900 Ô TÔ
- Chiều dài lớn nhất

185.6 m

- Chiều dài 2 trụ

174 m

- Chiều rộng lớn nhất

32.26m

- Chiều cao mạn

14.10 m

- Mớn nước
- Trọng tải

8.4 m
10300 DWT

- Diện tích để xe
- Tốc độ

38800 m2
20.5 kn

Kích thước chủ yếu của hệ thống Ramp xiên góc (Quarter Ramp) lắp đặt trên tàu
chở 4900 xe.
- Chiều dài toàn bộ

38 m

- Chiều dài phần thân 3 (Bao gồm cả lưỡi cầu)

9.5 m

- Chiều dài phần thân 1

22.5 m

- Chiều rộng cảu làn xe

7.0 m

- Chiều rộng phần liên kết Ramp & tàu

15.2 m

Góc tạo giữa các phần của Ramp
Phần thân 1 và tâm tàu ramp/ship

340

Độ nghiên của lưỡi cầu, phần 3

4.70

Kích thước lỗ khoét cửa ở thân tàu
+ Rộng

15.2 m

+ Cao

5.45 m

Kích thước chủ yếu của hệ thống Ramp phía mạn
- Chiều dài toàn bộ (Bao gồm cả lưỡi cầu)

38 m

- Chiều dài phần thân 1

21 m

- Chiều dài phần thân 2

4.0 m

- Chiều rộng cầu làn xe

6.5 m

(Bao gồm lối đi bộ bên mạn)
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- Kích thước lỗ khoét ở vỏ tàu

6.7m(B)x5.5m(H)

- Góc tạo giữa cửa mạn và tâm tàu là

90o

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý kín nước, tính toán các hệ thống cơ khí - điện thuỷ
lực, và lập qui trình công nghệ chế tạo hệ thống cửa - cầu dẫn (Ramp) lắp đặt trên tàu
chở ô tô.
Ứng dụng để thiết kế bộ hồ sơ kỹ thuật để có thể chế tạo hệ thống cửa - cầu dẫn.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Tổng quan về thiết kế và chế tạo hệ thống cửa - cầu dẫn (Ramp) lắp trên tàu.
2. Tính toán thiết kế, công nghệ chế tạo cửa - cầu dẫn (Ramp).
+ Nghiên cứu thiết kế nguyên lý làm việc của hệ thống cửa - cầu dẫn (Ramp).
+ Nghiên cứu thiết kế kết cấu chịu lực cửa - cầu dẫn.
+ Nghiên cứu nguyên lý kín nước.
+ Thiết kế sơ đồ thuỷ lực và sơ đồ điện phục vụ đóng mở cửa - cầu dẫn.
+ Tính toán lựa chọn các thiết bị điện - điều khiển & thiết bị thuỷ lực.
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP WTO
ĐẾN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM TRONG
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
KS. NGUYỄN HỒNG NGỌC
Viện chiến lược và Phát triển GTVT
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vì thế nền
kinh tế Việt Nam sẽ có những tác động và ảnh hưởng to lớn từ nền kinh tế thế giới.
Công nghiệp ôtô Việt Nam nói chung và Công nghiệp ôtô trong ngành Giao thông vận
tải (GTVT) nói riêng là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế nên chắc chắn cũng
chịu tác động mạnh trong thời gian tới.
Trong thời gian qua, mặc dù đã có những nghiên cứu liên quan đến sự phát triển
của ngành Công nghiệp ôtô trong nước, song vẫn chưa có nghiên cứu nào đi sâu và đề
cập tới ảnh hưởng ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam nói chung và công nghiệp ôtô
trong ngành GTVT nói riêng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO. Đứng trước
thực tế đó, yêu cầu phải có một nghiên cứu xác định ảnh hưởng, tác động của hội nhập
WTO đến ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam. Sản phẩm của nghiên cứu mong muốn có
một số cơ sở lý luận và đưa ra được một số giải pháp, giúp các cơ quan quản lý nhà
nước đưa ra các chính sách hợp lý nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Công
nghiệp ôtô Việt Nam phát triển, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp Công nghiệp
ôtô định hướng đầu tư có hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh để ngành Công nghiệp
ôtô đứng vững và phát triển mạnh trong tương lai.
II. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
1. Mục đích:
Đề tài xác định được rõ một số ảnh hưởng chính tác động đến Công nghiệp ôtô nói
chung và Công nghiệp ôtô trong ngành GTVT nói riêng. Đề xuất một số giải pháp
nhằm thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam khi Việt Nam đã là thành
viên của WTO.
2. Ý nghĩa:
Đề tài nghiên cứu trên cơ sở một số nghiên cứu đã có, nâng cao tính khoa học,
nhận thức và từng bước hình thành được một số cơ sở lý luận về sự phát triển của
ngành Công nghiệp ôtô trong thời kỳ hội nhập WTO.
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Đề tài là tài liệu tham khảo có ích cho các nhà quản lý, đặc biệt là các doanh
nghiệp hoạt động trong ngành Công nghiệp ôtô.
III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Nội dung:
Đề tài chia thành 3 nội dung chính:
+ Đánh giá hiện trạng Công nghiệp ôtô Việt Nam trong ngành GTVT.
+ Phân tích tác động của hội nhập WTO đến Công nghiệp ôtô Việt Nam trong
ngành GTVT.
+ Các giải pháp và chính sách nhằm hỗ trợ phát triển hoạt động của các doanh
nghiệp ôtô Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO.
2. Các kết quả đạt được:
Trên cơ sở các nội dung chính, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:
- Nêu và đánh giá nổi bật được hiện trạng ngành Công nghiệp ôtô trong nước về
nhiều mặt: Số lượng các doanh nghiệp, quy mô và năng lực sản xuất của từng doanh
nghiệp có phân tích rõ về cơ cấu, số lượng, chủng loại và tuổi thọ của từng loại xe sản
xuất, các tồn tại, khó khăn, tình hình xuất, nhập khẩu… Đặc biệt trong đó chỉ rõ hiện
trạng của ngành Công nghiệp ôtô trong ngành GTVT trên nhiều mặt.
- Phân tích được các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến ngành Công
nghiệp ôtô Việt Nam. Trong đó, nêu nổi bật được các chính sách như: Chính sách ưu
đãi đầu tư, chính sách thuế, nội địa hóa, nhập khẩu, chính sách kích cầu, quy hoạch
giao thông đô thị.
- Nêu rõ được tình hình hiện tại và xu thế phát triển của ngành Công nghiệp ôtô thế
giới. Nêu và làm rõ được các cam kết trong WTO có liên quan đến ngành Công nghiệp
ôtô trong ngành GTVT như: Các cam kết về thuế, giá, quyền kinh doanh…
- Nêu được khó khăn và thách thức của ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam tham gia
vào WTO.
- Nêu và phân tích được các bài học kinh nghiệm từ Đài Loan, đặc biệt là Trung
Quốc từ việc phát triển ngành Công nghiệp ôtô trong nước khi các nước này tham gia
WTO. Đây là bài học có ý nghĩa rất lớn đối với ngành Công nghiệp ôtô trong nước khi
Việt Nam gia nhập WTO.
- Dự báo sơ bộ được nhu cầu ôtô trong nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2010
và 2020 về số lượng cơ cấu và chủng loại xe, có chỉ rõ nhu cầu ôtô trong ngành GTVT
cả về số lượng, chủng loại, cơ cấu.
- Phân tích khả năng và đưa ra được những đánh giá về tình hình xuất, nhập khẩu
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trong thời gian tới, nêu bật được những thuận lợi và thách thức trên thị trường này đối
với nền Công nghiệp ôtô trong nước.
Đề tài cũng đã giải quyết vấn đề quan trọng nhất là xác định được yếu tố tác động
đến trong nước khi Việt Nam gia nhập WTO, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn
khi tham gia thị trường toàn cầu này. Trên cơ sở phân tích chung, đề tài đã chỉ ra được
các yếu tố chịu tác động và ảnh hưởng chính như: Thị trường trong nước, chính sách
đầu tư, chính sách giá cả, thuế, chính sách về thuế nhập khẩu ôtô mới và cũ đã qua
sử dụng.
Đề tài đã có các đánh giá và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động,
ảnh hưởng đến ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam. Nêu bật được chính sách về thuế
là chính sách có tác động mạnh nhất đến nền Công nghiệp ôtô trong nước trong thời
gian tới.
Đề tài đã đưa ra một số giải pháp xác đáng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Công
nghiệp ôtô trong thời gian tới. Trong đó đưa ra các chính sách cụ thể cho Công nghiệp
ôtô Việt Nam nói chung và Công nghiệp ôtô ngành GTVT nói riêng. Nhóm các giải
pháp của đề tài đưa ra gồm: Các chính sách và giải pháp của Nhà nước; Nhóm chính
sách giải pháp đối với các doanh nghiệp; Nhóm các giải pháp khác. Trong mỗi giải
pháp bao gồm một số nhóm các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Công nghiệp
ôtô trong nước.
IV. CÁC KIẾN NGHỊ
Để ngành Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước có thể phát triển tốt trong
bối cảnh hội nhập quốc tế, rất cần có sự hỗ trợ của Chính phủ, trong đó ngành Công
nghiệp phụ trợ cho sản xuất ôtô cần được hình thành ở quy mô nhà nước và coi đó là
ngành công nghiệp then chốt.
Để tạo điều kiện cho công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam nói chung và
công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô ngành GTVT nói riêng, Chính phủ cần có một hệ
thống chính sách thống nhất, đồng bộ, rõ ràng để các doanh nghiệp chủ động lập kế
hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh.
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THIẾT KẾ ĐỂ SẢN XUẤT
LẮP RÁP ÔTÔ TẢI TỰ ĐỔ TRÚT HÀNG
THEO PHƯƠNG NGANG CÓ TRỌNG TẢI 45.000N
PGS. TS. NGUYỄN VĂN BANG
KS. NGUYỄN QUANG CƯỜNG
Bộ môn Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí,
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tóm tắt: Ô tô tự đổ trút hàng theo phương ngang có trọng tải 4,5 tấn, được thiết
kế bằng cách sử dụng các tổng thành chính nhập khẩu và một số cụm tổng thành chế
tạo trong nước. Ô tô được thiết kế đảm bảo sử dụng tối đa khả năng chịu tải của các
cụm tổng thành và cầu đường Việt Nam theo quy định.
Summary: The dump truck is designed by using imported components and some
domestic products. The design ensures the highest load supporting abilities of the
components as well as supporting power of bridges and roads in Vietnam
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để chuyên chở các sản phẩm nông nghiệp (hàng hóa có tỷ trọng nhỏ) chúng ta cần
các ô tô có kích thước và tải trọng lớn. Điều đó dường như mâu thuẫn với thực trạng
cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn (đường nhỏ, địa đạo). Ô tô trút hàng theo phương
ngang không gây cản trở cho chính ô tô vừa chút hàng xong, cũng như các ô tô khác
chạy cùng đường, đặc biệt tiết kiệm được thời gian thu dọn hàng hóa sau khi trút như
các ô tô trút hàng phía sau.
II. NỘI DUNG
2.1. Thiết kế tổng thể
Ô tô tự đổ trút hàng theo phương ngang được thiết kế trên ô tô cơ sở HINO 300
SERIES, trọng tải 4,5 tấn, công thức bánh xe 4x2, tay lái thuận. Tuyến hình ôtô thiết
kế trình bày trên hình 1.

66

Hình 1. Tuyến hình ô tô thiết kế
Phân bố tải trọng lên các trục của ô tô khi không có tải, khi đầy tải và tọa độ trọng
tâm của ô tô như trên bảng 1.
Bảng 1. Các thông số kích thước và trọng lượng ôtô thiết kế
Thông số
TT

Ôtô thiết kế
G(kgf)

Z2(kgf)

Z1(kgf)

L(mm)

a(mm)

b(mm)

hg(mm)

1

Khi không tải

3750

1940

1810

3870

2002

1868

1015

2

Khi đầy tải

8380

5360

3020

3870

2475

1395

1259

Ôtô được kiểm tra tính năng động lực, tính chất ổn định dọc, ổn định ngang có kể
tới biến dạng của nhíp khung và bánh xe.
2.2. Thiết kế, chế tạo thùng tự đổ
Thùng xe có dạng hình hộp, tải trọng chuyên chở 4,500 tấn, hàng hóa là vật liệu
rời có tỷ trọng 0,8T/m3, thể tích trong lòng 5,625 m3, kích thước bao thùng có dài x
rộng x cao = 4600 x 2200 x 600 mm (hình 2).

67

Hình 2. Kết cấu thùng hàng
Toàn bộ khung xương thùng là thép định hình, xung quanh có bọc tôn chiều dày
khác nhau. Thùng xe có trọng lượng chính xác là 8.770N.
Đã kiểm tra bền dầm ngang sàn thùng, thanh đứng của thành bên, chốt quay thùng.
Sau khi chế tạo hoàn chỉnh khung xương các mảng sản, thành bên, thành trước,
tiến hành tổng hàn trên đồ gá chuyên dùng.
Thùng xe được sơn chống gỉ, bả matít, sơn lót, sơn màu, tổng kiểm tra, niêm cất.
2.3. Thiết kế, chế tạo va lắp ráp khung phụ
Khung phụ có kích thước dài x rộng x cao: 5000x710x200 (mm) gồm 02 xà dọc
thép 16Γ tiết diện [ 200x50x6 (mm), 06 xà ngang thép 16Γ tiết diện [ 150x60x5 (mm),
liên kết với nhau bằng hàn.
Các kết cấu và kích thước còn lại xuất phát từ yêu cầu lắp đặt cơ cấu nâng thùng
và lắp thùng tự đổ. Kết cấu khung phụ trên hình 3.
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Hình 3. Khung phụ
Khung phụ được kiểm tra bền và lập quy trình công nghệ chế tạo khung phụ và
quy trình lắp khung phụ lên khung chính.
2.4. Thiết kế, chế tạo và lắp ráp hệ thống đóng mở thành bên
Cơ cấu đóng mở thành bên có nhiệm vụ trút hết hàng trên thùng và đảm bảo cho
hàng hóa không chui vào gầm xe làm ảnh hưởng đến chuyển động của xe. Vì vậy hệ
thống đóng mở thành sau được thiết kế và chế tạo bởi hệ thống khung thanh, ròng rọc
và dây dẫn. Hệ thống đóng mở thành được lắp ráp lên ô tô như hình 4.

Hình 4. Cơ cấu đóng mở thành sau
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2.5. Quy trình tổng thể lắp ráp ô tô tự đổ
Quy trình tổng thể lắp ráp toàn bộ ôtô:
Khung xe
(lËt ngîc)

LËt ngîc khung xe ®· g¾n
hÖ thèng treo, cÇu xe, b¸nh
xe, HTTL

L¾p hÖ thèng treo
lªn khung xe

L¾p c¸c cÇu xe
lªn hÖ thèng treo

L¾p hép sè, T§ C§ lªn
khung vµ víi c¸c cÇu chñ
®éng

L¾p lèp xe

L¾p ®éng c¬, ly
hîp

L¾p c¬ cÊu l¸i, van phanh,
dÉn ®éng phanh lªn khung
xe

L¾p khung phô
lªn khung chÝnh

L¾p b¶o hiÓm
gi÷a xe

L¾p hÖ thèng
che bôi

L¾p cabin

L¾p c¬ cÊu lËt thïng
lªn khung phô

L¾p hÖ thèng dÉn ®éng c¬
cÊu lËt thïng

L¾p thïng xe

L¾p néi thÊt vµ
ngo¹i thÊt cabin

Hoµn chØnh l¾p r¸p
KiÓm tra ho¹t ®éng t¹i chç

KiÓm tra trªn b¨ng thö
chuyªn dïng

§iÒu chØnh

§iÒu chØnh

Ch¹y thö

KiÓm tra tæng qu¸t, chØnh
söa lÇn cuèi, nhËp kho

III. KẾT LUẬN
Ôtô thiết kế được lắp ráp trên cơ sở các tổng thành nhập ngoại và phần chế tạo
trong nước đây là hướng đi tất yếu của ngành công nghiệp ôtô thế giới vừa đảm bảo
chất lượng, tiến độ, giá thành sản phẩm trong thời đại toàn cầu hóa.
Các thiết kế đảm bảo tính công nghệ phù hợp với tính chất, trình độ sản xuất và lắp
ráp hiện tại trong nước.
Đây là sản phẩm thiết kế đầu tiên của Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NÂNG CAO
NĂNG LỰC BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA MÁY BAY CỦA
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
TS. TRẦN QUANG CHÂU
Cục Hàng không Việt Nam

I. TÓM TẮT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
1. Mục tiêu của đề tài
Thông qua việc tổng hợp, phân tích đánh giá năng lực bảo dưỡng, sửa chữa
(BDSC) máy bay của Hàng không Việt Nam (HKVN) và thế giới, lựa chọn dạng và
công nghệ BDSC máy bay thích hợp, đề xuất lộ trình và các giải pháp công nghệ nâng
cao năng lực BDSC máy bay nhằm đáp ứng được yêu cầu tăng năng lực cạnh tranh
của HKVN với các nước trong khu vực và thế giới đối với lĩnh vực BDSC máy bay
đến năm 2010.
2. Nội dung nghiên cứu
a. Tổng quan các giải pháp công nghệ BDSC máy bay:
- Khái quát chung về công tác BDSC máy bay.
- Cơ sở lý luận về năng lực công nghệ BDSC máy bay.
- Cơ sở thực tiễn xây dựng năng lực công nghệ BDSC máy bay.
b. Khảo sát và đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ đáp ứng nhu cầu của công
tác BDSC máy bay của HKVN trên các mặt:
- Khảo sát hiện trạng năng lực công nghệ BDSC máy bay của HKVN.
- Khảo sát hiện trạng năng lực công nghệ chế tạo phụ tùng vật tư phục vụ công tác
BDSC máy bay.
- Khả năng đáp ứng so với yêu cầu hiện tại và tương lai.
c. Phân tích đánh giá chương trình chuyển giao công nghệ BDSC máy bay của
HKVN trong giai đoạn vừa qua.
d. Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực công nghệ BDSC máy bay của
HKVN đến năm 2010:
- Dự báo năng lực vận tải hàng không của Việt Nam đến năm 2010.
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- Dự báo xu hướng phát triển công nghệ BDSC máy bay trên thế giới đến
năm 2010.
- Dự báo sơ bộ thị trường BDSC máy bay trong khu vực châu Á đến năm 2010.
- Mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ BDSC máy bay của HKVN đến
năm 2010.
- Những quan điểm chỉ đạo tiến trình nâng cao năng lực công nghệ BDSC máy bay
của HKVN.
- Định hướng phát triển công nghệ BDSC máy bay của HKVN đến năm 2010.
- Những giải pháp công nghệ nâng cao năng lực BDSC máy bay của HKVN đến
năm 2010.
e. Lộ trình thực hiện của VNA đến năm 2010.
f. Hoàn thiện cơ chế chính sách.
g. Kiến nghị và kết luận.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Sản phẩm của Đề tài nghiên cứu được trình bày dưới dạng các báo cáo khoa học
bao gồm 768 trang, đóng thành 5 quyển, trình bày theo đúng quy định của Nhà nước
với nội dung các quyển như sau:
1. Quyển 1: Phần Báo cáo tóm tắt kết qủa nghiên cứu đề tài KHCN.
Nội dung của quyển 1 bao gồm: Tóm tắt thuyết minh đề cương được phê duyệt
gồm: Mục tiêu của đề tài, nội dung nghiên cứu, dạng kết quả của đề tài; Trình bày
những công việc chính đã thực hiện; Tóm tắt các nội dung của đề tài; Trình bày các
kiến nghị và kết luận.
2. Quyển 2: Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BDSC máy bay.
Phần này gồm có 2 chương:
Chương 1: Tổng quan về công tác BDSC máy bay và cơ sở lý luận năng lực
BDSC máy bay
Trong chương này, Ban chủ nhiệm đã khát quát các vấn đề lớn như:
- Nêu lên các mối quan hệ mật thiết, các tác động qua lại giữa công tác BDSC máy
bay và hoạt động vận tải hàng không.
- Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động BDSC máy bay. Trong đó đặc biệt
nhấn mạnh hoạt động bảo dưỡng ngoại trường và bảo dưỡng nội trường.
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BDSC máy bay theo quan
điểm tiên tiến, hiện đại.
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- Trình bày một số đặc thù của công tác BDSC máy bay so với các hoạt động
BDSC của các thiết bị vận tải khác như về hệ thống tổ chức bảo dưỡng; hệ thống các
văn bản pháp lý quốc tế và quốc gia chi phối, điều tiết hoạt động BDSC máy bay; Các
chứng chỉ, trình tự thủ tục bắt buộc khi thực hiện BDSC; Chương trình độ tin cậy.
- Giới thiệu sơ bộ về công tác chuẩn bị cho hoạt động BDSC máy bay như xây
dựng lịch, chương trình bảo dưỡng, kế hoạch cung ứng vật tư phụ tùng thay thế; Triển
khai các chương trình BDSC máy bay…
- Đánh giá cơ sở lý luận về năng lực BDSC máy bay trên các phương diện: Khái
niệm; Cơ sở hạ tầng; Nhân lực; Thông tin, tổ chức và phương pháp phân tích đánh giá
năng lực BDSC máy bay.
Chương 2: Cơ sở thực tiễn xây dựng năng lực BDSC máy bay
Nội dung chính của chương trình này được trình bày dưới 3 phần lớn:
- Giới thiệu mô hình BDSC máy bay tại 5 quốc gia trong khu vực và thế giới:
Hongkong, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Pháp.
- Phân tích, đánh giá giải pháp công nghệ BDSC máy bay của các hãng hàng
không nêu trên về các mặt: Đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường và sản phẩm
BDSC; Đầu tư phát triển nguồn nhân lực; Về lĩnh vực thông tin; Về hệ thống tổ chức
BDSC máy bay.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm xây dựng năng lực BDSC máy bay của các
hãng hàng không nêu trên.
3. Quyển 3: Phần 2: Hoạt động BDSC máy bay của HKVN và xu thế phát triển
Phần này gồm có 2 chương:
Chương 3: Đánh giá năng lực công nghệ BDSC máy bay của HKVN
Việc đánh giá được đề cập dưới hai vấn đề:
- Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ BDSC máy bay của HKVN dựa trên các
tiêu chí: về năng lực tổ chức BDSC; Năng lực cơ sở hạ tầng; đầu tư và đào tạo nguồn
nhân lực; Hệ thống văn bản tiêu chuẩn; Hệ thống thông tin, quản lý, cung ứng phụ
tùng vật tư, hệ thống đảm bảo chất lượng.
- Đánh giá năng lực chế tạo phụ tùng vật tư cho hoạt động BDSC máy bay bao
gồm các vấn đề như: căn cứ pháp lý, đánh giá nhu cầu, khảo sát hiện trạng khả năng
gia công chế tạo của các ngành công nghiệp trong nước đối với hoạt động sản xuất phụ
tùng vật tư máy bay.
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Chương 4: Đánh giá quá trình chuyển giao công nghệ BDSC máy bay
của HKVN
Chương này đi vào trình bày các nội dung chính như sau:
- Giới thiệu các mô hình chuyển giao công nghệ nói chung như: Mua nhà máy,
thiết bị và sản phẩm (phần kỹ thuật): Đầu từ trực tiếp nước ngoài; Liên doanh; Bán li
xăng: Hợp đồng quản lý dịch vụ kỹ thuật; Hợp đồng trọn gói chìa khóa trao tay; Hợp
đồng phụ; Các dịch vụ chuyên gia.
- Phân tích, đánh giá khả năng tiếp thu công nghệ và thực hiện hoạt động BDSC
máy bay tại Việt Nam thời gian thông qua việc đánh giá các quá trình chuyển giao
công nghệ BDSC các dòng máy bay như ATR72, FOKKER 70, AIRBUS (A320,
A321, A330), BOEING (B767, B777); Thông qua các hoạt động chuyển giao công
nghệ bảo dưỡng phụ tùng máy bay và qua các công nghệ khác phục vụ công tác BDSC
máy bay.
- Đánh giá kết quả của hoạt động chuyển giao này thông qua 2 xí nghiệp BDSC
máy bay thương mại hiện có của Việt Nam là Xí nghiệp A75 và Xí nghiệp A76.
- Đánh giá các thay đổi về quản lý trong quá trình chuyển giao công nghệ thời gian
qua tại Việt Nam.
- Tổng hợp các vấn đề về chuyển giao công nghệ BDSC máy bay qua các khía
cạnh: Về cơ sở hạ tầng, về kỹ năng tay nghề, về thông tin, quy trình, về quản lý.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc nâng cao năng lực trong hoạt động
chuyển giao công nghệ đã tiến hành thời gian qua.
4. Quyển 4: Phần 3: Các giải pháp nâng cao năng lực BDSC máy bay của HKVN
Phần này gồm có 5 chương từ chương 5 đến chương 9:
Chương 5: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển
Chương này đi vào đề cập đến 3 vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động
nhằm thúc đẩy năng lực BDSC máy bay của HKVN đến năm 2010. Đó là mục tiêu,
quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển.
- Để xây dựng mục tiêu nâng cao năng lực BDSC máy bay cho tổ chức bảo dưỡng,
cần xác định các yếu tố như: Đối tác chính của Nhà bảo dưỡng, loại máy bay, dạng
bảo dưỡng hoặc nhiệm vụ bảo dưỡng cụ thể, thiết bị, phụ tùng máy bay.
- Mục tiêu chung của công tác BDSC máy bay của HKVN đến năm 2010 được
xem xét trên các yếu tố: Lựa chọn thị trường thích hợp với điều kiện Việt Nam; Lựa
chọn loại máy bay và dạng bảo dưỡng thích hợp; Lựa chọn thiết bị phụ tùng máy bay
cho mục tiêu nâng cao năng lực bảo dưỡng sửa chữa. Trên cơ sở đó đưa ra mục tiêu cụ
thể của công tác BDSC máy bay.
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- Quan điểm chỉ đạo tiến trình nâng cao năng lực BDSC máy bay của HKVN là:
Cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế là điểm tựa đầu tiên để nâng cao năng lực bảo
dưỡng sửa chữa máy bay của hàng không Việt Nam; Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ
cán bộ nhân viên kỹ thuật máy bay đủ về số lượng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc
tề là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công; Quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, quản
lý của Nhà nước và nâng cao tinh thần dám chịu trách nhiệm của những người lãnh
đạo chủ chốt là yếu tố quyết định của sự thành công; Vận dụng linh hoạt sáng tạo vào
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; Lựa chọn đúng đối tác khi cần chuyển giao công nghệ
để nâng cao năng lực bảo dưỡng sửa chữa máy bay; Phát huy tối đa nội lực để đem lại
sự thành công nhanh chóng và chắc chắn;
- Định hướng phát triển công nghệ BDSC máy bay của HKVN đến năm 2010 và
giai đoạn tiếp theo cũng dựa trên xu hướng mới của thế giới trong lĩnh vực BDSC máy
bay là liên kết và chuyên môn hóa. Các hãng hàng không trong khu vực châu Á liên
kết để tạo ra các trung tâm bảo dưỡng độc lập mang tính chuyên môn hóa cao, góp
phần giảm chi phí BDSC đại tu động cơ thiết bị. Đầu tư, mở rộng dịch vụ BDSC thân
cánh máy bay, dịch vụ ngoại trường cho khu vực và các hãng hàng không khác bằng
cách tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ hiện đại và trình độ chuyên môn kỹ
thuật cao, tiến tới cung cấp các dịch vụ kỹ thuật máy bay cho các hãng hàng không
khác; Tập trung phát triển kinh doanh, tìm kiếm thuận lợi, xây dựng ngành HKVN
ngày càng lớn mạnh, đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường là định hướng
phát triển công nghệ BDSC máy bay của HKVN.
Chương 6: Dự báo thị trường BDSC máy bay ở Việt Nam đến năm 2010
- Trình bày các căn cứ để xây dựng các dự báo về thị trường BDSC máy bay của
HKVN đến năm 2010 bao gồm 9 căn cứ chính sau: Môi trường kinh tế xã hội; Chính
sách vận tải hàng không của Việt Nam đến năm 2010; Một số yếu tố hạn chế sự tăng
trưởng của thị trường vận tải hàng không Việt Nam; Mục tiêu tổng quát phát triển
hàng không Việt Nam; Định hướng phát triển các hãng hàng không Việt Nam; Thị
trường vận tải hàng không Việt Nam đến năm 2010; Kế hoạch phát triển mạng đường
bay hàng không Việt Nam; Kế hoạch phát triển đội máy bay của các hãng HKVN; Dự
báo xu hướng phát triển công nghệ BDSC máy bay trên thế giới đến năm 2010.
- Dự báo thị trường BDSC máy bay cho các hãng vận tải HKVN đến năm 2010.
Đây là các số liệu dự báo về một thị trường bảo dưỡng sửa chữa máy bay mà khách
hàng chính là các hãng hàng không trong nước.
- Dự báo về thị trường BDSC máy bay cho các hãng vận tải hàng không quốc tế
đến Việt Nam đến năm 2010 và có nhu cầu thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa tại
Việt Nam.
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- Tầm nhìn đến năm 2020 của thị trường BDSC máy bay đối với HKVN.
Chương 7: Giải pháp nâng cao năng lực BDSC máy bay ở VN đến năm 2010
Chương này tập trung đi vào trình bày những nhóm giải pháp khác nhau nhằm
giúp nâng cao năng lực BDSC máy bay cho HKVN đến năm 2010. Các nhóm giải
pháp này chủ yếu được phân tích theo 4 tiêu chí đánh giá về năng lực công nghệ đã
được đề cập ở các phần trước đó. Nội dung chính của chương này như sau:
- Lựa chọn về công nghệ BDSC máy bay thích hợp đến năm 2010 và giai đoạn
tiếp theo.
- Nhóm các giải pháp về đổi mới tổ chức hệ thống BDSC máy bay.
- Nhóm các giải pháp về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
- Nhóm các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.
- Nhóm các giải pháp về phát triển hệ thống thông tin.
- Nhóm các giải pháp về chuyển giao công nghệ.
Chương 8: Đề xuất một số dự án và lộ trình thực hiện của HKVN đến năm
2010 và giai đoạn tiếp theo
Các dự án được đưa ra dựa trên các tiêu chí như sau:
- Mang tính vĩ mô, định hướng: Thành lập ban chỉ đạo hình thành và phát triển nền
công nghiệp hàng không; Nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cơ sở BDSC máy
bay Việt Nam; Nghiên cứu tiền khả thi đề án thành lập trường đại học HKVN.
- Mang tính kế thừa: Triển khai đề án công ty kỹ thuật hàng không; Triển khai xây
dựng Hangga thân rộng và các workshop đồng bộ cho Xí nghiệp A75.
- Mang tính thực tiễn: Thành lập trường dạy nghề hàng không theo tiêu chuẩn quốc
tế; Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning; Xây dựng trung tâm cơ sở dự
liệu hàng không.
Chương 9: Hoàn thiện cơ chế chính sách
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách ở tầm vĩ mô của Nhà nước.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý của các doanh nghiệp vận tải hàng không.
- Hoàn thiện cơ chế chính sách ở các cơ sở BDSC máy bay.
PHẦN KIẾN NGHỊ
Đối với nhà nước:
1. Có chính sách ưu tiên và tiếp tục đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp Hàng
không của Việt Nam làm nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho công tác BDSC máy bay
của HKVN.
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2. Sớm thành lập tập đoàn kinh tế hàng không trong đó có các doanh nghiệp BDSC
máy bay, các doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế tạo vật tư, phụ tùng thiết bị hàng
không cổ phần, hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp.
3. Rà soát lại quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không - sân bay toàn quốc đã
làm để có kế hoạch giành quỹ đất cần thiết cho xây dựng các cơ sở BDSC máy bay,
các cơ sở sản xuất vật tư, thiết bị hàng không, các cơ sở đào tạo - thực hành kỹ thuật
hàng không.
4. Củng cố, tăng cường năng lực về mọi mặt cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên
ngành HKDDVN.
5. Có kế hoạch kết hợp chặt chẽ giữa HKDD và hàng không quân sự trên các lĩnh
vực nhằm tiết kiệm đầu tư, tăng cường sức mạnh quốc gia trong hai nhiệm vụ xây
dựng kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là trong xây dựng nền công
nghiệp hàng không. Mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện về HKDD.
Đối với các doanh nghiệp vận tải của hàng không Việt Nam:
1. Cần hợp tác chặt chẽ, cạnh tranh lành mạnh và cùng quan tâm xây dựng các cơ
sở BDSC máy bay dùng chung để đạt hiệu quả kinh tế cho từng doanh nghiệp vận tải
hàng không và nền kinh tế quốc dân.
2. Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về BDSC máy bay theo tiêu
chuẩn quốc tế, hợp tác xây dựng và khai thác hệ thống thông tin BDSC máy bay, đào
tạo nguồn nhân lực, hệ thống chính sách chế độ hàng không, nền văn hóa hàng không.
3. Ưu tiên đầu tư và hỗ trợ các cơ sở BDSC máy bay, cùng hợp sức vực lên một
nền công nghiệp HKVN, cùng hưởng lợi qua hoạt động và tạo sức cạnh tranh chung
của toàn ngành HKDD trong tiến trình hội nhập.
Đối với tổ chức BDSC máy bay:
1. Cần nhanh chóng triển khai đề án thành lập công ty kỹ thuật máy bay. Song
song với việc triển khai theo đề án đã duyệt cần thiết phải tiếp tục cập nhật thông tin
mới để bổ sung, sửa đổi, việc thực hiện đề án này phù hợp với sự phát triển của toàn
ngành kiên quyết thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt đẳng cấp quốc tế trên
mọi lĩnh vực.
2. Tổng công ty HKVN, với tư cách là hãng hàng không quốc gia đứng ra thành
lập một ban xây dựng dự án tiền khả thi: “Xây dựng cơ sở BDSC máy bay Việt Nam
đẳng cấp quốc tế” để đón kịp xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của vận tải hàng không
và dịch vụ BDSC máy bay ở Việt Nam, khu vực và thế giới.
3. Cần hợp tác, liên doanh, liên kết rộng rãi với các cơ sở sản xuất công nghiệp của
Việt Nam, chủ động tạo dựng cơ sở vật chất của nền công nghiệp hàng không làm nền
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tảng, chỗ dựa vững chắc, lâu dài cho phát triển BDSC máy bay.
4. Sớm củng cố, đầu tư phát triển các cơ sở BDSC máy bay ngoại trường tại các
CHK-SB của Việt Nam và quốc tế để sớm chiếm lĩnh thị trường BDSC máy bay nhằm
mang lại hiệu quả kinh tế cao.
5. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế trong kế hoạch phát
triển tổng thể, hoạt động của mình nhằm tạo bước nhảy quyết định trong nền công
nghiệp hàng không.
5. Quyển 5: Phụ lục
- Tóm tắt đề án thành lập Công ty Kỹ thuật máy bay.
- Tóm tắt đề án xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning tại TCT HKVN.
- Thông tin về các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại thị trường
Việt Nam.
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
GIÁ CHUYỂN HƯỚNG TOA XE HÀNG 3 TRỤC KHỔ
ĐƯỜNG 1000 MM, TRỌNG TẢI 14 T/TRỤC
THS. NGUYỄN TÀI BÌNH
Ban Đầu máy toa xe - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vận tải Container là hình thức vận tải tiên tiến đối với tất cả các loại hình vận tải.
Trên thế giới xu hướng vận tải này ngày càng được áp dụng rộng rãi. Chính vì vậy nên
xu hướng chở được những loại hàng có kích thước theo mô đun và cải tiến để nâng cao
sức chở của container là điều cần thiết. Theo tiêu chuẩn Quốc tế về container mới nhất,
loại container 20'' có sức chở toàn bộ là 30,48 tấn, loại container 40'' có sức chở toàn
bộ là 45 tấn.
Việc vận chuyển container bằng các phương tiện đường bộ có thuận lợi là chuyên
chở hàng hóa từ cảng đến kho, song cũng có nhiều bất lợi:
- Gây áp lực lớn cho hạ tầng đường bộ, ô nhiễm môi trường.
- Gây tai nạn cho người và các phương tiện đường bộ khác.
- Gây ách tắc giao thông.
Với các nhược điểm trên chúng ta nhận thấy nếu vận tải container có trọng tải lớn
bằng đường bộ sẽ làm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế vĩ mô, gây ra các tai nạn đáng tiếc
cho người, đồng thời làm ảnh hưởng tới môi trường.
Các nước tiên tiến có hạ tầng đường sắt tốt thì vận chuyển container hầu hết dùng
phương thức vận chuyển đường sắt. Đối với Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) có đặc thù
khổ đường 1000mm, các đường cong có bán kính nhỏ nên hạn chế về tải trọng của các
phương tiện. Tuy nhiên trong những năm vừa qua cũng tổ chức vận chuyển container
bằng đường sắt, đã cải tạo toàn bộ các toa xe mặt bằng thành toa xe để vận chuyển
container tuy nhiên cũng còn một số nhược điểm chưa khắc phục được:
- Vận chuyển bằng đường sắt chỉ mới đáp ứng được từ ga đến ga hoặc từ cảng đến
ga, phần từ ga đến kho hoặc đến công trình vẫn phải dùng phương tiện đường bộ. Nếu
sản lượng lớn thì ngành có thể đầu tư để đáp ứng trọn gói vận chuyển.
- Đối với đường sắt khổ đường 1000 mm, lại hạn chế về tải trọng trục như hiện nay
của ĐSVN việc vận chuyển các container theo tiêu chuẩn Quốc tế sẽ vượt tải trọng
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trục nếu chở 02 container 20'' tổng trọng 30,48 T/ 1 container và chở 01 container 40''
trên 1 toa xe 4 trục có tải trọng trục 14 T/trục và gây lãng phí về chiều dài đoàn tàu
nếu chở 01 container 20'' trên 1 toa xe có chiều dài từ 12,5 ÷ 16m và cũng quá tải trọng
trục nếu container theo tiêu chuẩn có tổng trọng tải là 45 tấn.
Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian vừa qua ĐSVN đã nghiên cứu và thiết
kế, chế tạo loại toa xe chuyên dùng chở container có 3 giá chuyển hướng để tận dụng
chiều dài đoàn tầu song biện pháp này có nhược điểm loại toa xe trên có 01 giá chuyển
hướng 2 trục đặt tại giữa xe; bệ xe phải chia làm 2 bệ có trục quay ở giữa do đó không
chở được loại container 40''.
Chính vì vậy đề tài nghiên cứu KHCN mã số DT 074013: "Nghiên cứu thiết kế và
công nghệ chế tạo giá chuyển hướng toa xe hàng 3 trục khổ đường 1000 mm trọng
tải 14 T/trục" được đưa ra nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên. Mục tiêu của đề tài là
nghiên cứu đưa ra một loại hình toa xe chuyên dùng chở container mới có thể chở
được mọi container tiêu chuẩn, đồng thời phải phù hợp tải trọng trục với hạ tầng của
ĐSVN. Đây là vấn đề mang tính thời sự có ý nghĩa thực tiễn và khoa học đối với
ngành đường sắt nước ta hiện nay, loại hình giá chuyển hướng này dùng để lắp cho toa
xe chuyên dùng chở container trên khổ đường 1000mm của Đường sắt Việt Nam phải
hoàn toàn có thể chế tạo được tại các cơ sở công nghiệp của ngành đường sắt. Thành
công của đề tài sẽ đưa ra được loại hình toa xe chuyên chở container mới trên ĐSVN
nâng cao được sức chở (từ tổng trọng toa xe là 56 tấn nâng lên 84 tấn), như vậy sẽ tăng
được tải trọng đoàn tầu, giảm chi phí trong quá trình vận chuyển và đặc biệt có ý nghĩa
là sẽ chuyên chở được toàn bộ các loại conatainer theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong phạm vi khuôn khổ một bài báo, chúng tôi không thể trình bày tỷ mỷ các
nội dung công việc đã thực hiện trong đề tài mà chỉ nêu các vấn đề cơ bản được nghiên
cứu, tính toán và các kết quả đạt được của tính toán, các kết luận của các chuyên gia
về đầu máy toa xe cũng như kết luận của Hội đồng thẩm định.
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Giá chuyển hướng toa xe hàng 3 trục là loại hình giá chuyển hướng mới, loại hình
này đã được sử dụng trên đường sắt thế giới và cả ĐSVN nhưng việc tính toán thì đây
là lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Chúng tôi đã phân tích tình trạng làm việc
thực tế của giá chuyển hướng, trên cơ sở đó lập các mô hình vật lý, xây dựng mô hình
tính toán động lực, sức bền của giá chuyển hướng, lập các phương trình vi phân mô tả
các dao động của giá chuyển hướng theo các phương. Trên cơ sở phương pháp luận
khoa học như trên lập trình tính toán các bài toán động lực học trên phần mềm
MATLAP và tính toán sức bền bằng phương pháp phần tử hữu hạn trên phần mềm
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SAP 2000. Khi tính toán giá chuyển hướng chúng tôi đã gắn giá chuyển hướng với
một toa xe chuyên chở container theo tiêu chuẩn quốc tế. Để bảo đảm an toàn chúng
tôi đã tính toán toa xe lắp giá chuyển hướng trên khi vận hành trên ĐSVN khổ đường
1000mm với hạ tầng của ĐSVN.
Với yêu cầu đặt ra của đề tài cần phải giải quyết một số nội dung:
Một là: Nghiên cứu, lựa chọn kết cấu hợp lý của giá chuyển hướng 3 trục khổ
đường 1000 mm.
Hai là: Đánh giá tính năng động lực học và độ bền, độ cứng của khung giá chuyển
của giá chuyển hướng 3 trục (loại 14 T/trục).
Ba là: Lập phương án thiết kế hãm GCH, kiểm định tính toán hãm khi GCH được
lắp vào toa xe chở container.
Bốn là: Lập Quy trình công nghệ chế tạo các bộ phận chủ yếu của giá chuyển
hướng như chế tạo khung giá, xà nhún phù hợp với trình độ chế tạo cơ khí của các đơn
vị công nghiệp trong ngành đường sắt.
2.1. Các nội dung chính
Đề tài đã giải quyết trọn vẹn cả bốn nội dung được nêu ra. Ở bài báo này chúng tôi
xin trình bày hai phần chính là chọn kết cấu hợp lý của giá chuyển hướng và tính toán
động lực học, sức bền của giá chuyển hướng.
2.1.1. Lựa chọn dạng giá chuyển hướng:
2.1.1.1. Đánh giá chất lượng các loại giá chuyển hướng trong khai thác, vận dụng:
Trên ĐSVN đang sử dụng chủ yếu là các toa xe 4 trục. Từ những năm trước đây
cho tới những năm đổi mới, các toa xe hàng cũng như các loại giá chuyển hướng toa
xe hàng đều nhập của nước ngoài chủ yếu là loại thép đúc, loại hình thép hàn ít. Tuy
nhiên từ năm 2003, để chủ động hoàn toàn trong việc chế tạo toa xe, đồng thời với sự
trang bị một số thiết bị như máy cắt CNC, máy hàn bán tự động và một số cơ sở công
nghiệp được trang bị robốt hàn, lò ủ khử ứng suất dư sau khi hàn, ngành ĐSVN đã chế
tạo các giá chuyển hướng bằng kết cấu thép hàn. Tới nay, số GCH theo kết cấu thép
hàn loại 2 trục do ĐSVN chế tạo lắp cho nhiều toa xe khách và trên 700 xe hàng
các loại.
Xét về công nghệ chế tạo: trên ĐSVN hiện nay đang sử dụng đồng thời cả 2 loại
giá chuyển hướng toa xe hàng má giá thép đúc và thép hàn. Giá chuyển hướng thép
hàn được chế tạo trong nước chủ yếu từ năm 2002 trở lại đây cho toa xe hàng và từ
năm 2000 trở lại đây đối với toa xe khách. Các loại giá chuyển hướng thép hàn trong
nước chế tạo cho tới thời điểm này đều đang hoạt động ổn định.
Xét về cấu tạo, các giá chuyển hướng má giá thép đúc nhập sau năm 1980 đều
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được lắp ghép từ má giá, xà nhún với 1 hệ lò xo trung ương, các loại này thường có
thiết bị giảm chấn ma sát đặt tại xà nhún nên hoạt động ổn định, phù hợp với ĐSVN.
Có loại có xà mang guốc hãm cấu tạo kiểu trượt có kết cấu gọn, trọng lượng hợp lý,
vận dụng chắc chắn.
2.1.1.2. Tình hình sử dụng GCH toa xe hàng kết cấu thép hàn của một số nước trên
thế giới:
Một số hãng và một số nước trên thế giới như Alstom, Bombardier, Trung Quốc,
Ấn Độ... đã chế tạo các loại giá chuyển hướng đầu máy toa xe bằng kết cấu thép hàn,
(trong đó có giá chuyển hướng toa xe hàng) bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật như
sức bền, tính năng động lực...
Một số nước như Pháp, và một số nước EU sử dụng nhiều loại giá chuyển hướng
thép hàn Y25 do hãng Alstom chế tạo.
Đường sắt Nhật Bản cũng đang sử dụng loại giá chuyển hướng toa xe hàng
Sumitomo bằng kết cấu hàn.
Đường sắt Đài Loan sử dụng gần như toàn bộ GCH xe hàng bằng kết cấu thép hàn.
Theo quan điểm của những nước này, giá chuyển hướng bằng kết cấu thép hàn có
ưu điểm là nhẹ (tăng được khối lượng vận tải và giảm được tự trọng), dễ sửa chữa và
tuổi thọ cao, tính năng động lực học tốt.
2.1.1.3. Kết cấu và loại hình giá chuyển hướng 3 trục:
Sau khi nghiên cứu, phân tích ưu nhược điểm một số loại hình giá chuyển hướng 3
trục của một số nước, Ban chủ nhiệm đề tài đã thống nhất lựa chọn dạng gía chuyển
hướng 3 trục lắp cho toa xe hàng chế tạo tại Việt Nam như sau:
- Kết cấu: thép hàn
+ Kết cấu các xà của khung giá hàn dạng hộp.
+ Khung chữ H được hàn cố định với xà dọc của khung giá tạo thành các xà ngang
và xà dọc nhỏ.
+ Xà hãm, và các chi tiết của bộ phận hãm giá chuyển được chế tạo từ thép tấm
hoặc thép hình.
- Cấu tạo cơ bản: Không có xà nhún, hộp trục cánh bướm và lò xo đặt tại hộp
trục, bố trí giảm chấn ma sát tại hộp trục phía trong lò xo của mỗi hộp phía hộp trục.
Sử dụng ổ bi không có hộp bao ngoài chuyên dùng cho phương tiện đường sắt loại
5’’x9’’.
- Hãm giá chuyển: Hãm đơn, mỗi trục bố trí 01 xà hãm, toàn xe bố trí 01 nồi hãm
đặt ở bụng xe, có cơ cấu điều chỉnh rỗng tải và cơ cấu tự động điều chỉnh khe hở guốc
hãm (SAB).
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- Tải trọng trục: 14 T/trục.
a

b

a

b

c

c

d

e

e

d

Cấu tạo của giá chuyển hướng 3 trục khung giá thép hàn
2.1.2. Kết quả tính động lực học của giá chuyển hướng 3 trục:
Lựa chọn thông số cơ bản của giá chuyển hướng 3 trục:
Bảng 1
TT

Thông số kỹ thuật

Ký hiệu

Trị số

Đơn vị

1

Chiều dài thùng xe

Lthùng

16

m

2

Chiều rộng thùng xe

bthùng

2,5

m

3

Chiều cao thùng xe

hthùng

2,8

m

4

Khoảng cách tâm 2 cối chuyển hướng

2l

11,3

m

5

Khoảng cách theo chiều ngang của lò xo giá
chuyển

bI

1,495

m

6

Trọng lượng đầy tải

Q0

84000

Ns2/m

7

Tải trọng trục

q0

14000

Ns2/m

8

Cự ly trục ngoài trong 1 giá chuyển hướng

2lgc

2,400

m

9

Khoảng cách giữa 2 vòng lăn bánh xe trong 1 trục

2s

1,054

m

10

Khoảng cách trung tâm 2 cổ trục trong 1 trục bánh

2b2

1,495

m

11

Độ cứng 1 lò xo hộp trục
Thông số lò xo: dlx32, Do 124, n 4/5,5, ho 210

Kzx

1375000

N/m
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12

Độ cứng lò xo trên một giá chuyển hướng (12 lò
xo hộp trục)

ΣKzx

16500000

N/m

13

Trọng lượng của 1 giá chuyển hướng

Qgc

5700

Ns2/m

15

Trọng lượng một trục bánh

Qtr

1100

Ns2/m

16

Đường kính bánh xe

2r

0,780

m

17

Dải tốc độ tính toán

V

5 -100

km/h

Để có cơ sở đánh giá và điều chỉnh các tham số kết cấu của giá chuyển hướng cho
phù hợp nhất, ta sử dụng kết quả nghiên cứu của cơ sở lý thuyết đánh giá chất lượng
động lực học toa xe hàng, và chuyển động của toa xe lắp giá chuyển hướng 3 trục trên
đường cong để xây dựng các chương trình tính toán động lực học, hệ số ổn định chống
trật bánh và thông qua đường cong của toa xe. Trên cơ sở các mô hình vật lý, mô hình
tính toán lập các phương trình vi phân mô tả dao động theo các phương của toa xe lắp
GCH trên, lập trình tính toán các bài toán động lực học để tính bằng phần mềm
MATLAP.
Các chương trình tính toán đã được xây dựng gồm có:
1. Chương trình tính dao động theo phương thẳng đứng.
2. Chương trình tính dao động theo phương nằm ngang.
3. Chương trình tính hệ số ổn định chống trật bánh.
4. Chương trình tính kiểm nghiệm thông qua đường cong của giá chuyển hướng 3 trục.
5. Chương trình tính hệ số ổn định chống lật.
2.1.2.1. Kết quả tính toán dao động thẳng đứng.
Tham số

H (m)

∅bx m)

2L (m)

2lt (m)

C (Ns/m)

Giá trị ban đầu

0,012

0,780

11,300

2,400

0

Tham số ban đầu

Tốc độ

Gia tốc chấn động

Chỉ tiêu êm dịu

Xe nhẹ

Xe nặng

Xe nhẹ

Xe nặng

h = 0,012 m

20 km/h

0,0414

0,0664

1,1023

1,1068

∅bx = 0,780 m

40 km/h

0,1654

0,2656

1,7962

1,8267

2L = 10,600 m

60 km/h

0,3722

0,5975

2,3981

2,4968

2lt = 2,500 m

80 km/h

0,6617

1,0623

2,9550

3,1970

dlx = 0,032 m

100 km/h

1,0339

1,6598

3,4887

4,0210

C = 0 Ns/m
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- Với C = 120000 Ns/m
Tham số
h = 0,012 m
∅bx = 0,780 m
2L = 10,600 m
2lt = 2,500 m
dlx = 0,032 m
C = 120000 Ns/m

Tốc độ
20 km/h
40 km/h
60 km/h
80 km/h
100 km/h

Gia tốc chấn động
Xe nhẹ
Xe nặng
0,0404
0,0644
0,1617
0,2577
0,3639
0,5798
0,6470
1,0308
1,0109
1,6106

Chỉ tiêu êm dịu
Xe nhẹ
Xe nặng
1,0951
1,0993
1,7845
1,8145
2,3825
2,4800
2,9355
3,1743
3,4652
3,9849

- Với dây lò xo có đường kính d = 30 mm:
Tham số
h = 0,012 m
∅bx = 0,780 m
2L = 10,600 m
2lt = 2,500 m
dlx = 0,030 m
C = 0 Ns/m

Tốc độ
20 km/h
40 km/h
60 km/h
80 km/h
100 km/h

Gia tốc chấn động
Xe nhẹ
Xe nặng
0,0425
0,0866
0,1701
0,3462
0,3826
0,7790
0,6802
1,3849
1,0629
2,1638

Chỉ tiêu êm dịu
Xe nhẹ
Xe nặng
1,1026
1,1085
1,7984
1,8388
2,4048
2,5387
2,9701
3,3147
3,5178
4,3540

Nhận xét:
- Khi khoảng cách trục là lt = 2,500 m, các chỉ tiêu động lực của giá chuyển nằm
trong phạm vi cho phép ở mức tốt.
- Hệ số cản giảm chấn có tác động không nhiều đến các chỉ tiêu động lực do độ
cứng lò xo tương đối cao.
- Với các thông số lò xo hộp trục d32, D0124, h0210, n4/5,5 giá chuyển đạt được
các chỉ tiêu chất lượng tương đối hợp lý.
2.1.2.2. Kết quả tính dao động ngang:
Do độ cứng ngang của hệ thống lò xo tương đối lớn, ảnh hưởng của lực cản giảm
chấn đến các chỉ tiêu động lực không đáng kể nên trong các tính toán, ta coi lực cản
giảm chấn c = 0 Ns/m.
Tham số
yo = 0,012 m
∅bx = 0,780 m
2L = 10,600 m
2lt = 2,500 m
dlx = 0,032 m
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Tốc độ
20 km/h
40 km/h
60 km/h
80 km/h
100 km/h

Gia tốc chấn động
Xe nhẹ
Xe nặng
0,0514
0,0554
0,2057
0,2218
0,4629
0,4990
0,8230
0,8872
1,2859
1,3862

Chỉ tiêu êm dịu
Xe nhẹ
Xe nặng
1,3098
1,3109
2,1296
2,1369
2,8324
2,8545
3,4710
3,5202
4,0680
4,1608

Với lò xo có đường kính dây d = 30 mm:
Tham số

Tốc độ

yo = 0,012 m

Gia tốc chấn động

Chỉ tiêu êm dịu

Xe nhẹ

Xe nặng

Xe nhẹ

Xe nặng

20 km/h

0,0518

0,0569

1,3099

1,3113

∅bx = 0,780 m

40 km/h

0,2072

0,2275

2,1303

2,1392

2L = 10,600 m

60 km/h

0,4663

0,5119

2,8346

2,8618

2lt = 2,500 m

80 km/h

0,8290

0,9101

3,4758

3,5367

dlx = 0,030 m

100 km/h

1,2953

1,4220

4,0769

4,1927

Nhận xét:
Khi khoảng cách trục là lt = 2,500 m, phối hợp với các thông số lò xo hộp trục
d32, D0124, h0210, n4/5,5 các chỉ tiêu động lực theo phương ngang của giá chuyển
hướng được nằm trong phạm vi cho phép ở mức tương đối tốt.
2.1.3. Tính thông qua đường cong
Như đã biết, khi chuyển động với tốc độ thấp, toa xe hay giá chuyển hướng thường
chạy ở vị trí chéo nhất. Khi tốc độ tăng lực ly tâm sẽ làm cho trục cuối rời khỏi ray
trong, chuyển sang vị trí tự do. Nếu tốc độ tiếp tục tăng, trục bánh cuối tiến đến giáp
ray ngoài trở thành vị trí dây cung.
Trong phần này, ta tính khe hở lợi bánh xe thứ 2 với ray ngoài trong các trường
hợp giá chuyển hướng ở vị trí chéo nhất và vị trí dây cung với các bán kính đường
cong nhỏ xem nó có đứng lọt trong đường cong không.
Tham số
lT = 2,500 m

Bán kính đường
cong

Khe hở lợi bánh xe thứ 2 với ray ngoài (m)
Vị trí chéo nhất

Vị trí dây cung

R = 150 m

0,0252

0,0052

R = 100 m

0,0278

0,0078

R = 90 m

0,0287

0,0087

R = 75 m

0,0304

0,0104

Kết quả tính toán cho thấy ngay cả với bán kính đường cong nhỏ R = 75 m, khe hở
lợi bánh xe thứ 2 với ray ngoài vẫn < 0,040m (là khe hở giữa lợi bánh xe và cạnh
đường ray ở đường cong có R < 200m đối với khổ đường 1,000m, trang 121 Động lực
học đầu máy diesel-TS. Nguyễn Hữu Dũng 2006). Điều đó chứng tỏ giá chuyển hướng
với các khoảng cách trục trên có thể đứng lọt trong đường cong có R = 75 m.
2.1.4. Tính hệ số an toàn chống lật toa xe
Hệ số mất an toàn chống lật (hay Hệ số mất ổn định ngang) là độ giảm tải tính
theo phần trăm của trục bánh do moment lật gây nên:
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η =

∆PB
100 %
PB

Trong đó: ∆ PB là độ giảm tải của các bánh xe ở một bên toa xe;
PB là tổng tải trọng tĩnh của các bánh xe ở bên đó
1 - Trường hợp toa xe đầy tải và có gió hướng ra ngoài đường cong:
η =

0, 084 (1,593 + 0,39) + 0,13 × 0, 051× 0, 39 + 1,593 × 0, 0098
= 0,1344
0, 527(1 + 0,13)

2 - Trường hợp toa xe rỗng:
Tính toán tương tự ta được các kết quả thống kê trong bảng sau:
TT

Thông số

Đơnvị

Ký hiệu

Khi có
gió mạnh

Khi không có
gió

kN

P1

656

656

km/h

V

30

30

1

Trọng lượng trên lò xo

2

Tốc độ

3

Lực li tâm dư

kN

C

-6,117

-6,17

4

Lực gió

kN

G

21

0

5

Lực ngang

kN

H1

27,117

6,117

6

Chiều cao lực ngang

m

h

1,491

1,117

7

Tỉ số H1/P1

λ1

0,1994

0,045

8

Tỉ số H2/P2

λ2

0,045

0,045

9

Tỉ số 2P2/P1

ψ

0,47

0,47

10

Góc nghiêng thân xe

β

0,0059

0,00098

11

Hệ số mất ổn định ngang

η

0,5

0,0995

rad

Như vậy trường hợp toa xe rỗng và có gió mạnh hướng vào phía trong đường cong
sẽ là nguy hiểm nhất, toa xe dễ bị lật hơn tuy vậy η = 0,5 vẫn nhỏ hơn trị số giảm tải
cho phép là 0,6.
2.1.3. Tính toán độ bền khung giá chuyển hướng loại 3 trục:
Việc tính toán độ bền khung giá chuyển hướng được tính bằng phương pháp phần
tử hữu hạn. Trên cơ sở lập các sơ đồ tính toán, đặt các lực khung giá chuyển hướng
phải chịu trong quá trình vận hành, lập trình tính toán trên phần mềm SAP 2000.
2.1.3.1. Trình tự giải một bài toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Các phần mềm phần tử hữu hạn nói chung đều có một cách thức làm việc giống
nhau, chỉ có cách thức giao tiếp là khác nhau. Trình tự giải một bài toán có thể được
chia thành các bước sau:
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• Bước1: Chuyển từ sơ đồ kết cấu sang sơ đồ tính
- Xác định yêu cầu tính toán các kết quả cần tìm
- Xác định dạng động học của kết cấu

Bíc 1:
X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo

- Xác định tải trọng...
• Bước 2: Rời rạc hóa kết cấu chọn
(loại phần tử màu thích hợp).
- Đánh số các điểm nút phần tử.
- Phân chia các phương án tải trọng.

Bíc 2:
Thùc hiÖn c¸c bíc tiÒn
xö lý. NhËp:
- D÷ liÖu ®iÒu khiÓn
- D÷ liÖu nót
- D÷ liÖu phÇn tö
- D÷ liÖu t¶i träng...

- Nhập dữ liệu.
• Bước 3:
- Thực hiện giải bài toán.

Bíc 3:
Thùc hiÖn gi¶i vµ kiÓm
tra kÕt qu¶

- Kiểm tra độ chính xác của kết quả.
- Hiệu chỉnh dữ liệu ban đầu nếu cần thiết.
• Bước 4:

Bíc 4:
BiÓu diÔn kÕt qu¶

- Biểu diễn kết quả bằng hình vẽ.
- Xử lý các kết quả nếu cần.
- Sử dụng kết quả.
2.1.3.2. Lựa chọn mô hình tính toán
Căn cứ vào việc chọn dạng kết cấu của khung giá chuyển toa xe hàng 3 trục (tải
trọng 14 Tấn/trục) lắp cho toa xe chuyên dùng để chở container. Do việc áp dụng phần
mềm SAP 2000 giải bài toán tính toán sức bền bằng phương pháp phần tử hữu hạn có
nhiều ưu điểm, nên chọn mô hình tính toán là mô hình không gian. Cụ thể lựa chọn mô
hình tính toán như sau:
Hai đầu (vị trí đặt lò xo hộp trục phía ngoài) là gối cố định (liên kết đôi).
Các vị trí của: gối đòn gánh (vị trí truyền lực từ bánh xe qua cánh trong của hộp
trục bánh xe phía ngoài và cánh kế tiếp của hộp trục bánh xe giữa) là gối di động
khống chế theo 2 phương (liên kết đơn).
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Sơ đồ tính khung giá chuyển hướng toa xe hàng 3 trục
2.1.3.3. Chuyển từ sơ đồ kết cấu sang sơ đồ tính
- Nguyên tắc thiết lập sơ đồ tính:
Các thanh trong sơ đồ tính là các đường đi qua trọng tâm các mặt cắt thực tế của
khung giá. Trong sơ đồ tính toán, tiết diện mặt cắt ngang của từng thanh là mặt cắt
thực tế của khung giá (Hình 4.2).
- Sơ đồ tính:
Trên cơ sở các giả thiết trên, sơ đồ tính được thành lập như sau:

Sơ đồ tính khung giá chuyển
e-e

a-a
MCTB

c-c

Mặt cắt ngang thực tế của khung giá
- Các thông số và đặc trưng hình học của mặt cắt:
Về trị số:
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d-d

Mặt cắt

F (cm2)

Sx (cm3)

Sy (cm3)

Jx (cm4)

Jy (cm4)

AA

97.92

48

57.6

7831.142

3282.682

BB

90.24

48

49.92

5524.275

2916.115

CC

141.52

83.2

66

16840.38

13661.215

DD

231.12

172.8

66

31885.64

82644.106

MCTB

91.68

48

51.36

5920.434

2984.846

2.1.3.4. Các loại tải trọng tác dụng lên khung giá:
Các lực tác dụng lên khung giá bao gồm các lực sau:
- Lực thẳng đứng tĩnh và động P1
- Lực thẳng đứng đối xứng chéo Pch
- Lực thẳng đứng phụ thêm do lực ngang sườn gây nên P3
- Lực ngang sườn do lực gió và lực ly tâm gây nên H,
- Lực tác dụng vào khung giá do lực quán tính khi hãm sinh ra theo phương thẳng
đứng là P5 và phụ thêm theo phương thẳng đứng do lực theo phương ngang sinh ra là
P’5; theo phương ngang là T’th (tại vị trí biên treo xà mang guốc hãm).
Trị số các lực tác dụng vào khung giá của giá chuyển hướng 3 trục như sau:
TT

Các loại tải trọng tác dụng lên khung giá

Ký hiệu

Trị số (kN)

1

Lực thẳng đứng tĩnh và động

(P1+P5-P3)

433,490

2

Lực thẳng đứng đối xứng chéo

Pch

12,4461

3

Lực thẳng đứng phụ thêm do tải trọng ngang sườn
gây ra

P3

40,924

4

Lực ngang

H

31,565

T

82,44

P5

18,59

T’th

1,37

P’5

5,1

Lực tác dụng do hãm sinh ra đặt lên khung giá

5

2.1.3.5. Kết quả tính toán giá trị nội lực tại một số mặt cắt của kết cấu:

(kN)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Mxoắn
(kNcm)

Mx
(kNcm)

My
(kNcm)

σtt
(MPa)

1

0

0

0

0

-40.11

0

0.8129

1

0

6.8

0

0

0

0

0.0553

2

35.7

-6.16

-28.74

0

-83.88

0

5.3327

Mặt
cắt

N
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2

35.7

5.51

-28.74

0

-9.5

775.97

15.2118

3

35.7

2.76

-28.74

0

-327.84

775.97

21.6618

3

35.7

16.99

-28.74

0

-83.88

1485.83

27.1419

4

35.7

16.99

-28.74

0

-1381.76

1485.83

53.4445

4

35.7

38.77

-28.74

0

-327.84

2572.19

42.0599

5

-19.59

-60.6

-6.02

33.49

-930.14

212.71

21.8098

5

-19.59

58.15

-6.02

33.49

1732.1

964.99

46.1997

6

-8.34

-52.33

21.23

0

-1779.49

1097.64

47.6856

6

-8.34

-30.55

21.23

0

-213.15

1900.17

28.8131

7

-8.34

-30.55

21.23

0

-213.15

573.23

12.0125

7

-8.34

-10.51

21.23

0

222.18

1097.64

21.4684

8

-8.34

-10.51

21.23

0

-40.11

0

1.6873

8

-8.34

17.49

21.23

0

222.18

573.23

13.7711

9

0

-6.8

0

0

-40.11

0

0.8148

9

0

0

0

0

0

0

0.0000

10

0

0

0

0

-40.11

0

0.8129

10

0

6.8

0

0

0

0

0.0553

11

-22.86

-4.94

10.29

0

-116.78

-277.87

8.7668

11

-22.86

6.73

10.29

0

-19.9

0

2.7273

12

-22.86

3.98

10.29

0

-390.83

-532.07

18.0529

12

-22.86

18.21

10.29

0

-116.78

-277.87

8.7695

13

-22.86

18.21

10.29

0

-1490.81

-921.08

46.0588

13

-22.86

39.99

10.29

0

-390.83

-532.07

16.1681

14

1.32

-35.6

6.01

-33.51

-498.16

-696.76

18.1864

14

1.32

42.23

6.01

-33.51

1015.66

54.5

19.6468

15

21.02

-46.35

-2.87

0

-1387.84

-256.7

30.9845

15

21.02

-24.57

-2.87

0

-47.5

-148.28

4.7677

16

21.02

-24.57

-2.87

0

-47.5

-148.28

4.7675

16

21.02

-10.34

-2.87

0

383.61

-77.44

17.0697

17

21.02

-10.34

-2.87

0

-40.11

-77.44

5.0028

17

21.02

23.47

-2.87

0

383.61

0

15.6090

18

0

-6.8

0

0

-40.11

0

1.4094

18

0

0

0

0

0

0

0.0000

19

22.72

-183.51

53.93

413.81

-30.59

1101.87

24.2050
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19

22.72

-170.38

55.3

413.81

4003.78

2359.48

51.4609

20

139.6

-83.79

53.93

1064.72

4003.78

-927.38

49.2686

20

150.08

-75.95

53.93

1064.72

5818.39

297.8

60.6615

21

22.72

-157.29

53.93

1385.45

5818.39

-1967.56

63.8182

21

22.72

-132.33

53.93

1385.45

12091.49

368.48

104.8213

22

-8.88

125.12

-18.33

-1175.85

6130.89

-1048.99

59.0310

22

-8.88

150.07

-18.33

-1175.85

12091.49

-255.11

103.0919

23

114.9

96.94

-18.33

-439.75

3839.28

-1132.56

47.6760

23

125.39

104.78

-18.33

-439.75

6130.89

-716.2

64.5411

24

-8.88

163.16

-19.7

-852.11

-30.61

-5.88

0.9937

24

-8.88

176.3

-18.33

-852.11

3839.28

440.06

35.6681

25

-4.28

-172.85

-24.18

1372.1

30.61

-975.58

7.4149

25

-4.28

-159.71

-22.81

1372.1

3821.8

-427.33

35.1229

26

114.89

-99.03

-22.81

527.78

3821.8

-1382.65

49.2876

26

125.38

-91.2

-22.81

527.78

5982.78

-864.34

64.3481

27

-4.28

-146.62

-22.81

947.05

5982.78

-117.08

50.9384

27

-4.28

-121.66

-22.81

947.05

11793.83

871.17

104.6327

28

27.25

128.86

-12.62

-1186.14

5670.94

-43.09

49.3683

28

27.25

153.82

-12.62

-1186.14

11793.82

503.78

103.5982

29

139.53

70.25

-12.62

-1168.31

3985.9

-685.54

47.4143

29

150.02

78.08

-12.62

-1168.31

5670.94

-398.72

60.1383

30

27.25

166.91

-12.62

-966.12

30.59

675.46

6.8508

30

27.25

180.05

-11.25

-966.12

3985.9

935.17

41.6061

31

-10.19

-257.44

-31.6

4.86E-03

-2656.26

-918.57

29.2723

31

72.25

214.51

31.53

4.86E-03

12308.73

1056.4

44.2380

32

-10.19

214.51

31.53

4.86E-03

-2223.75

-914.26

10.6128

32

-10.19

250.52

31.53

4.86E-03

12308.73

1056.4

41.6308

Với σtt max như trong bảng, đem so sánh với ứng suất cho phép của vật liệu làm
khung giá: [s] = 160 MPa ta thấy các giá trị tính toán đều nhỏ hơn ứng suất cho phép
của vật liệu làm khung giá rất nhiều (σtt < [σ]). Cụ thể tại một số mặt cắt ứng suất phát
sinh lớn nhất cũng chỉ là nhỏ hơn 105 Mpa còn lại nhỏ hơn rất nhiều. Trong khoảng
tiết diện mặt cắt thay đổi (các thanh 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20) ứng suất đều
nhỏ hơn 30 Mpa. Điều đó giúp cho ta đưa ra kết luận khung giá chuyển hướng toa xe
hàng 3 trục đã lựa chọn hoàn toàn đủ độ bền để hoạt động trên đường sắt Việt Nam.
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Về độ cứng của khung giá: Ta xét kết quả tính toán chuyển vị của các nút trong sơ
đồ tính:
Bảng kết quả bánh chuyển vị của kết cấu (JOINT DISPLACEMENTS)
Đơn vị cm
JOINT

LOAD

U1

U2

U3

R1

R2

R3

1

THOP

0

-7.43E-04

0

-8.81E-05

0

6.30E-05

2

THOP

0

0

0

-8.81E-05

0

6.30E-05

3

THOP

3.21E-05

1.74E-03

-5.13E-06

-8.81E-05

0

5.83E-05

4

THOP

6.15E-05

3.12E-03

2.92E-06

-8.81E-05

1.13E-06

4.59E-05

5

THOP

1.07E-04

4.38E-03

0

-8.81E-05

5.89E-06

1.18E-05

6

THOP

2.49E-05

4.32E-03

0

-8.64E-05

-6.65E-06

-2.09E-05

7

THOP

1.44E-05

2.93E-03

-4.74E-05

-8.64E-05

-1.04E-06

-4.61E-05

8

THOP

7.51E-06

1.61E-03

-6.89E-05

-8.64E-05

-1.17E-06

-5.53E-05

9

THOP

0

0

0

-8.64E-05

-1.72E-06

-5.87E-05

10

THOP

0

-6.93E-04

1.59E-05

-8.64E-05

-1.69E-06

-5.87E-05

11

THOP

0

-2.68E-04

-2.24E-06

8.71E-05

0

-2.27E-05

12

THOP

0

0

0

8.71E-05

0

-2.27E-05

13

THOP

2.06E-05

6.28E-04

1.26E-06

8.71E-05

0

-2.11E-05

14

THOP

3.94E-05

1.13E-03

1.19E-05

8.71E-05

-1.26E-06

-1.66E-05

15

THOP

6.82E-05

1.58E-03

0

8.71E-05

-6.53E-06

-4.41E-06

16

THOP

6.27E-05

1.53E-03

0

8.89E-05

4.47E-06

1.34E-05

17

THOP

3.62E-05

9.45E-04

-7.04E-05

8.89E-05

0

1.68E-05

18

THOP

1.89E-05

5.04E-04

-9.59E-05

8.89E-05

1.32E-06

1.81E-05

19

THOP

0

0

0

8.89E-05

2.21E-06

1.85E-05

20

THOP

0

-2.19E-04

2.17E-05

8.89E-05

2.19E-06

1.85E-05

21

THOP

1.92E-04

4.40E-03

-2.37E-03

-8.08E-05

1.06E-05

-5.71E-06

22

THOP

1.91E-04

2.99E-03

-3.56E-03

-6.29E-05

2.04E-05

-1.35E-05

23

THOP

8.47E-04

3.03E-03

-5.73E-03

0

4.91E-05

1.91E-06

24

THOP

3.55E-04

3.01E-03

-3.59E-03

6.36E-05

2.46E-05

1.45E-05

25

THOP

4.49E-04

1.54E-03

-2.38E-03

8.18E-05

1.38E-05

1.56E-05

26

THOP

1.16E-04

1.59E-03

-2.33E-03

8.00E-05

-2.13E-05

2.68E-06

27

THOP

7.34E-04

3.02E-03

-3.51E-03

6.21E-05

-3.36E-05

5.28E-06
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28

THOP

9.77E-04

3.02E-03

-5.60E-03

0

-5.34E-05

-1.98E-06

29

THOP

8.89E-04

2.98E-03

-3.48E-03

-6.13E-05

-2.88E-05

-6.42E-06

30

THOP

3.76E-04

4.35E-03

-2.32E-03

-7.89E-05

-1.72E-05

-1.27E-05

31

THOP

9.98E-04

3.58E-03

-9.57E-03

0

-1.08E-06

0

Ta thấy tại vị trí có độ võng lớn nhất (theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới)
là điểm 31 cũng chỉ là 9,57.10-3 cm = 0.0957 mm. Các điểm khác đều có độ võng nhỏ
hơn trị số trên, đặc biệt theo các phương ngang chuyển vị nút là vô cùng nhỏ. Từ đó ta
khẳng định rằng kết cấu khung giá đã lựa chọn hoàn toàn bảo đảm độ cứng vững.
Kết luận phần tính toán kiểm tra bền:
1. Sơ đồ tính toán đã lựa chọn hoàn toàn phù hợp với thực tế chịu tải của khung giá
chuyển hướng. Một số yếu tố như độ cứng của các lò xo, tính chịu tải phức hợp của
khung giá đã được đưa vào tính toán đầy đủ trong phần tính toán lực tác dụng hoặc sơ
đồ tính. Đã đưa toàn bộ các lực tác dụng lên khung giá theo các phương khi khung giá
chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng. Trường hợp đưa ra để xem xét kết luận là tổng của
các trường hợp chịu lực đơn thuần (trong thực tế khung giá rất ít khi phải chịu tác
dụng của các lực tới mức khắc nghiệt như thế).
2. Kết quả tính toán của phần mềm SAP 2000 hoàn toàn bảo đảm độ tin cậy.
3. Độ võng (biến dạng) của kết cấu khung giá chuyển do tổ hợp tải trọng gây nên
có giá trị rất nhỏ, cụ thể:
Uzmax =0,0957 cm (nút 31)
4. Tất cả các ứng suất tính toán σtt tại các vị trí nguy hiểm đều nhỏ hơn so với [σ]
5. Khung giá chuyển hướng toa xe hàng 3 trục tải trọng 14 Tấn/trục hoàn toàn bảo
đảm độ cứng và độ bền khi vận hành.
3. Kết luận
Qua việc thực hiện đề tài "Nghiên cứu, lựa chọn kết cấu và đánh giá độ bền má giá
chuyển của giá chuyển hướng 3 trục (loại 14 T/trục) lắp cho toa xe hàng", có một số
nhận xét và kết luận sau:
a) Việc chọn dạng kết cấu giá chuyển hướng khung giá thép hàn, không có xà
nhún, lò xo đặt tại hộp trục, có giảm chấn ở bậc hộp trục, hãm đơn với các thông số
như đề tài đã lựa chọn là dạng kết cấu tối ưu, đáp ứng được các yêu cầu hiện tại của
ĐSVN về tải trọng đường, tải trọng trục toa xe và hoàn toàn phù hợp với trình độ cơ
khí của các cơ sở cơ khí chuyên ngành của ĐSVN.
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b) Các kết quả tính toán động lực học phản ảnh đúng các trạng thái làm việc của
giá chuyển hướng. Giá chuyển hướng hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định khi
hoạt động trên ĐSVN.
c) Về tính toán đánh giá độ bền của khung giá chuyển hướng: Phần sơ đồ tính toán
lựa chọn đã phản ánh đúng tình trạng chịu lực của kết cấu. Kết quả tính toán trong
trường hợp kết cấu chịu lực tổng hợp, ứng với các điều kiện toa xe hoạt động trên
đường sắt Việt Nam, ứng suất lớn nhất phát sinh tại các thanh xà ngang và xà dọc ngắn
nối giữa 2 xà ngang đã phản ánh đúng tình hình chịu lực của kết cấu khung giá đều
nhỏ hơn ứng suất cho phép của vật liệu rất nhiều. Như vậy kết cấu đã lựa chọn hoàn
toàn thỏa mãn với điều kiện bền.
4. Một số ý kiến của các chuyên gia và Hội đồng Thẩm định
- Đề tài đã đưa ra loại hình giá chuyển hướng mới đáp ứng được các yêu cầu hiện
tại của ĐSVN về tải trọng đường, tải trọng trục toa xe và hoàn toàn phù hợp với trình
độ cơ khí của các cơ sở cơ khí chuyên ngành của ĐSVN. Nếu đem lắp vào các toa xe
chuyên dùng vận chuyển container sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển container ngày
càng cao và vận chuyển được tất cả các loại container tiêu chuẩn Quốc tế, với điều
kiện về cơ sở hạ tầng của ĐSVN như hiện nay với khổ đường 1000mm chỉ có tải trọng
trục là 14 T/trục.
- Về ý nghĩa khoa học:
+ Đã đưa ra phương pháp tính toán mới hoàn toàn phù hợp với thực tế khi toa xe
lắp GCH trên hoạt động. Các kết quả tính toán đáng tin cậy và hoàn toàn phù hợp với
các quy định hiện hành khi loại toa xe trên hoạt động trên đường sắt khổ 1000mm của
ĐSVN.
+ Các thuật toán dùng để tính toán phù hợp với các cơ sở lý thuyết, lập trình các
bài toán để tính toán động lực học và sức bền phù hợp với các điều kiện đưa ra và phù
hợp với các phần mềm, các chương trình chạy trơn tru.
- Về ý nghĩa thực tiễn:
+ Toa xe lắp giá chuyển hướng 3 trục theo nghiên cứu trên có thể nâng sức chở từ
tổng trọng 56 tấn thành 84 tấn. Toa xe này hoàn toàn có thể chở được các loại
container theo tiêu chuẩn quốc tế, toa xe có chiều dài và chiều rộng tương đương các
toa xe 4 trục hiện tại
+ Về công nghệ: Các cơ sở công nghiệp của ngành đường sắt nói riêng và các đơn
vị chế tạo cơ khí của Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể chế tạo được giá chuyển
hướng loại trên.
Đề tài đã được hoàn thành năm 2008, được Hội đồng Thẩm định cấp Bộ Giao
thông vận tải đánh giá đạt loại “Xuất sắc”.
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GIỚI THIỆU HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN TRONG
MẶT PHẲNG THẲNG ĐỨNG CỦA TOA XE KHÁCH VIỆT NAM
VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
THS. TRẦN VIẾT BẢN
Ban Khoa học Công nghệ
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Tóm tắt: Hiện nay, ở các quốc gia có đường sắt phát triển, việc xem xét tính
chất phi tuyến của cơ hệ toa xe khách đối với các đoàn tàu tốc độ cao đang từng
bước trở thanh phổ biến. Từ năm 1990 đến nay, Đường sắt Việt Nam đã triển khai
đóng mới nhiều toa xe khách, sử dụng loại giá chuyển hướng công nghệ cao có sử
dụng lò xo cao su không khí, lò xo cao su hộp trục, hãm đĩa và một số công nghệ
khác, bước đầu cải thiện được tính năng động lực của toa xe khác. Tuy nhiên các
kết quả đo đạc đánh giá chất lượng động lực học khi toa xe vận dụng đều cho thấy,
dao động trong mặt phẳng thẳng đứng luôn vượt ngưỡng giới hạn trên suốt quãng
đường đo làm cho hành khách có cảm giác khó chịu. Để nghiên cứu tính chất phi
tuyến của toa xe khách Việt Nam, tìm nguyên nhân và khắc phục các nhược điểm
đã nêu trong báo cáo đánh giá. Tác giả xin được giới thiệu tóm tắt nghiên cứu về
hệ phương trình vi phân phi tuyến trong mặt phẳng thẳng đứng của toa xe khách
Việt Nam và lựa chọn phương pháp giải.
Từ khóa: Động học phi tuyến, mặt phẳng thẳng đứng, lò xo không khí, lò xo hộp
trục, phương pháp giải hệ phương trình động học phi tuyến.
Summary: Now, in the railway development countries, consideration of the nature
nonlinear of the coaches in high speed trains are gradually became popular. Since
1990, Vietnam Railways have manufactured many new coaches uses high-tech bogies
with rubber air springs, rubber springs box, brake discs and a some other technology,
the estimated improved dynamic features of the other coaches. However, the results of
evaluation quality measurement of dynamics coaches is showed, variation in the
vertical plane always exceeded the threshold on the long run that makes passengers
feel discomfort. To study the nonlinear nature of Vietnamese coaches, to find the cause
and fix the shortcoming noted in the evaluation report. I would like to introduce off
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existing research nonlinear equations system in the vertical plane of Vietnamese
coaches and selection method to resolving.
Key words: Nonlinear dynamics, the vertical axi plane, air spring, box spring,
equations approach the nonlinear dynamics.
Hệ phương trình phi tuyến là các hệ phương trình vi phân có chứa các thành
phần phi tuyến trong hệ. Mặc dù hệ phi tuyến là một trong những hệ phức tạp, các
phương pháp phân tích và tổng hợp hệ, các thủ tục giải tích để giải rất khó khăn và
yêu cầu phải có các nghiên cứu toán học mở rộng, song đây đang là hướng nghiên
cứu được quan tâm trên thế giới, đặc biệt quan trọng với các phương tiện vận hành
với tốc độ cao.
Dao động thực của toa xe là dao động phi tuyến, các kết quả nghiên cứu lý thuyết
và thực nghiệm về dao động toa xe khách trên thế giới [10], [7], [8] và [11] cho thấy
tính phi tuyến mạnh trong mặt phẳng thẳng đứng của cơ hệ tập trung ở các yếu tố phi
tuyến tại hệ thống nhún sơ cấp, thứ cấp và tác động từ nền đường.
Sau đây, bài viết sẽ tập trung xem xét các vấn đề trên trong “Phương trình động
học phi tuyến toa xe khách Việt Nam trong mặt phẳng thẳng đứng”. Ở đây chọn toa xe
khách thế hệ 2 - loại B ngồi của Đường sắt Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu vì loại
này đang sử dụng lò xo cao su không khí tại vị trí thứ cấp, lò xo cao su hộp trục tại vị
trí sơ cấp, cả hai loại thiết bị này đề có tính phi tuyến cao. Các thông số kỹ thuật khác
của toa xe này có thể đại diện cho các chủng loại toa xe khách khác của đường sắt Việt
Nam. Do phổ đường của đường sắt Việt Nam chưa có nên báo cáo này xem tác động
từ nền đường như một giả thiết.
I. GIỚI THIỆU LÒ XO CAO SU KHÍ VÀ LÒ XO CAO SU HỘP TRỤC
VIỆT NAM
Ngành Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) hiện đang sử dụng các loại lò xo khí có xuất
xứ khác nhau (Trung Quốc, Việt Nam, hãng Bombardier, hãng Phoenix) [2], [3], [4]
nhưng đã được điều chỉnh thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về tải trọng, lắp ráp và vận
dụng trên các giá chuyển toa xe của ĐSVN. Cấu tạo chung của lò xo khí bao gồm: túi
khí, lò xo phụ, thể tích chứa khí phụ.
- Lò xo cao su hộp trục dùng trong ngành Đường sắt Việt Nam [2] là loại hỗn hợp
cao su - kim loại hình côn, có khả năng phối hợp dịch chuyển kéo và nén tốt trong quá
trình làm việc, có khả năng chịu tải trọng cao và độ lệch tải tĩnh lớn, mức độ chịu tải
tĩnh thẳng đứng và độ lệch tải lần lượt có thể lớn hơn 50kN và 40mm.
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(a)

(b)

Hình 1. (a) - Lò xo không khí túi khí mềm tự do; (b) - Lò xo cao su hộp trục
II. LỰA CHỌN MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỐI VỚI LÒ XO CAO SU VÀ LÒ
XO KHÍ
2.1. Mô hình toán học của lò xo cao su hộp trục
Dựa vào tổng hợp kết quả đo đạc qua các công trình nghiên cứu thực nghiệm của
các nhà khoa học trên thế giới [5], [6], [8], [9], [11], nghiên cứu một số mô hình toán
học về lò so cao su đang được sử dụng trên thế giới. Với mục tiêu lựa chọn mô hình
thể hiện được các đặc tính điển hình của một lò xo cao su như các hiệu ứng đàn - nhớt
và ma sát chứ không phụ thuộc vào những đặc điểm kết cấu vật lý cụ thể như hình
dạng, kích thước, tính chất của những pha vật liệu thành phần của lò xo và mối liên kết
giữa các pha, cho phép xác định 5 tham số mô hình một cách khá đơn giản và có thể
áp dụng cho phần lớn các lò xo cao su cụ thể mà không phải bận tâm đến kết cấu kỹ
thuật chi tiết của chúng, đồ thị biểu diễn quan hệ lực - dịch chuyển của mô hình lựa
chọn đồng dạng với mô hình thực nghiệm. Bên cạnh đó trong biểu thức tính lực cản
của mô hình có các toán tử biểu diễn tính phi tuyến của lực cản chính phục vụ cho mục
tiêu nghiên cứu phi tuyến. Báo cáo lựa chọn mô hình toán học của lò xo cao su hộp
trục Mats Berg để nghiên cứu lò xo cao su hộp trục Việt Nam (hình vẽ 2 (b)).
2.2. Mô hình toán học của lò xo khí
Tương tự cách làm đối với lò xo cao su hộp trục, tìm hiểu một số mô hình lò xo
cao su không khí trên thế giới, với mục đích tập trung nghiên cứu trong mặt phẳng
thẳng đứng, mô tả với 3 sự ảnh hưởng: Tính đàn hồi, sự ma sát, cản nhớt và không
nhớt. Có cản phi tuyến và lựa chọn mô hình toán học của GENSYS để nghiên cứu
trong báo cáo (cản phi tuyến trong mô hình là vận tốc trội đối với β) (hình vẽ 2(a)).
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(a)

(b)

Hình 2. (a) - Mô hình GENSYS của lò xo khí theo phương đứng với 7 tham số
(b) - Mô hình toán học của lò xo cao su hộp trục Mats Berg
III. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG PHI TUYẾN TRONG MẶT PHẲNG
ĐỨNG CỦA TOA XE KHÁCH SỬ DỤNG LÒ XO CAO SU HỘP TRỤC VÀ LÒ
XO KHÔNG KHÍ
Sau khi đã lựa chọn được mô hình toán học cho hai cụm chi tiết phi tuyến mạnh
trong mặt phẳng thẳng đứng, lựa chọn tính toán các tham số của LXCS và LXK đang
được dùng trong ngành Đường sắt Việt Nam. Trên cơ sở mô hình toán học trong mặt
phẳng thẳng đứng tuyến tính của toa xe khách [1], đặt các mô hình toán học phi tuyến
đã chọn của lò xo cao su khí và lò xo cao su hộp trục vào các vị trí thứ cấp và sơ cấp
tương đương, ta có được một mô hình toán học mới đó là mô hình toán học phi tuyến
trong mặt phẳng thẳng đứng toa xe khách Việt Nam.
Với những giả thiết thực tế [1] như:
- Khoảng cách từ khối tâm thùng xe tới vị trí đặt lò xo, giảm chấn phía trước và
sau là bằng nhau:
b1 = b2

(1)

- Độ cứng và hệ số cản của các lò xo, giảm chấn liên kết giữa thùng xe và các giá
chuyển hướng phía trước và sau bằng nhau:
k1 = k2 = k3 = k4 = k,
c1 = c2 = c3 = c4 =c.

(2)

- Độ cứng và tỉ số cản của các lò xo, giảm chấn liên kết các giá chuyển hướng với
trục bánh bằng nhau:

k t1 = k t2 = k t3 = k t4 = k t ,
k s1 = k s2 = k s3 = k s4 = k s ,
c t1 = c t2 = c t3 = c t4 = c t ,
cs1 = cs2 = cs3 = cs4 = cs .
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(3)

Với các điều kiện (1), (2) và các kết quả nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các thành
phần dao động: Lên xuống (tịnh tiến dọc theo trục z), gật đầu (quay quanh trục y) của
thùng xe và các dao động dọc theo trục z của các giá chuyển hướng phía trước và sau
là độc lập với các dao động lắc ngang và dọc theo thùng xe. Các thành phần dao động
này có thể tách ra nghiên cứu độc lập. Trong nội dung của luận án chỉ tập trung nghiên
cứu thành phần dao động của toa xe trong mặt phẳng thẳng đứng nên các dao động
khác sẽ không xét đến. Như vậy, mô hình dao động phi tuyến của hệ toa xe khách
trong mặt phẳng thẳng đứng sẽ như hình 3.
ϕ

q2

q1
P=Mg

Kvt
Ket

Kvt
Ket

me
q5

Ct

mg
Kvg

z

Keg

x

q6

Ct

mg

q3

me

Kvg

Feg

Keg

Cg

q3r

q4

2L

Feg
Cg
q r4

Hình 3. Mô hình toa xe với lò xo khí và lò xo cao su hộp trục
Để mô tả dao động của toa xe chúng ta sử dụng phương trình Lagrange loại II
trong hệ tọa độ tổng quát {qi, i = 1→ 6}.
d  ∂T   ∂T 

 - 
 = Qi
dt  ∂q& i   ∂q i 

(4)

Ở đây: ∂ T - động năng của hệ:
T=

2
2
m
m
M  q& 1 + q& 2 
I  q& 2 - q& 1 
+
+ g ( q& 32 + q& 24 ) + e ( q& 52 + q& 26 )




2  2L 
2
2
2 2 

(5)

I - mô men quán tính thân xe; Qi - lực tổng quát tương ứng với tọa độ qi, i = 1→ 6;
biểu thức của các lực Qi được thiết lập như sau:
Q1 = - Ket (q1 - q3) - Kvt (q1 - q5)
Q2 = - Ket (q2 - q4) - Kvt (q2 - q6)
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Q3 = Ket (q1 - q3) + Ct q& 5 - q& 3 sign ( q& 5 - q& 3 ) - Λg {q3 - q3r }
β

Q4 = Ket (q2 - q4) + Ct q& 6 - q& 4 sign ( q& 6 - q& 4 ) - Λg {q 4 - q r4 }
β

Q5 = Kvt (q1 - q5) - Ct q& 5 - q& 3 sign ( q& 5 - q& 3 )
β

Q6 = Kvt (q2 - q6) - Ct q& 6 - q& 4 sign ( q& 6 - q& 4 )
β

(6)

Với: Λg{q(t)}- toán tử biểu diễn lực phát sinh trong LXCS hộp trục với độ nhún
q(t). Tại vị trí cân bằng tĩnh của các giá chuyển: q(t) = q3 − q3r = q 4 − q r4 = 0.
Λg{q(t)} = Fq = Fe(q) + Ff (q) + Fv (q) =
= Ff (q(t)) + (Keg + Kvg ). q(t) -

K 2vg
Cg

t

∫e

-(t -τ)

K vg
Cg

.q(τ)dτ

(7)

0

= Ff (q(t)) + Λev{q(t)}

(8)

Toán tử Λev{q(t)} là tuyến tính, còn toán tử Λg{q(t)} là phi tuyến do thành phần
phi tuyến Ff (q(t)) biểu diễn lực ma sát. q3r , q r4 là những tọa độ theo phương đứng của
trung điểm đường nối giữa tim hai trục bánh của các giá chuyển trước và sau, được sử
dụng để biểu diễn các kích động nổi (dịch chuyển) từ đường ray tác dụng lên giá
chuyển.
Với các biểu thức (5) và (6), phương trình Lagrange (4) có dạng:
I
M
 + 2
 4 4L

 &&
M I 
q 2 + (Ket + Kvt)q1 - Ket q3 - Kvt q5 = 0
 q1 +  - 2  &&

 4 4L 

I
 M I  &&
M
 - 2  q1 +  + 2
 4 4L 
 4 4L

 &&
 q 2 + (Ket + Kvt)q2 - Ket q4 - Kvt q6 = 0


mg &q&3 - Ket (q1 - q3) - Ct q& 5 - q& 3 sign ( q& 5 - q& 3 ) = - Λg {q3 - q3r }
β

mg &q&4 - Ket (q2 - q4) - Ct q& 6 - q& 4 sign ( q& 6 - q& 4 ) = - Λg {q 4 - q r4 }
β

(9)

me &q&5 - Ket (q1 - q5) + Ct q& 5 - q& 3 sign ( q& 5 - q& 3 ) = 0
β

me &q&6 - Ket (q2 - q6) + Ct q& 6 - q& 4 sign ( q& 6 - q& 4 ) = 0
β

(10)

Hệ phương trình Lagrange (8. 9. 10) là phi tuyến bởi hai yếu tố:
Chỉ số mũ β trong các phương trình (9, 10) thể hiện ảnh hưởng của tính cản nhớt
phi tuyến trong các bộ LXK.
Hàm phi tuyến Ff (q(t)) trong thành phần của toán tử Λg{q(t)} thể hiện ảnh hưởng
của lực ma sát trong các bộ LXCS hộp trục.
Về cấu trúc, hệ (8 - 10) là hệ phương trình vi-tích phân bởi sự hiện diện của các
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tích phân theo thời gian trên đoạn (0, t) trong hai phương trình (8). Các tích phân này
cho thấy rằng giá trị một thành phần bất kỳ qk(t*) không chỉ phụ thuộc vào năm thành
phần còn lại của vec-tơ nghiệm {qi, i = 1→ 6} tại thời điểm t* (như đối với nghiệm
của hệ phương trình vi phân) mà còn phụ thuộc vào quá trình diễn biễn của các thành
phần q3, q4, q3r , q r4 (tức là độ nhún của LXCS hộp trục) trong suốt quãng thời gian từ
(0 → t*).
IV. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Với nhiệm vụ chính:
1/ Giải bài toán dao động tự do để xác định các đặc trưng riêng cơ bản.
2/ Giải bài toán dao động phi tuyến trong mặt phẳng thẳng đứng với kích động
ngẫu nhiên theo phổ đường thực tế để:
- Xác định tốc độ chạy tàu cộng hưởng ở các giải tần số.
- Đánh giá độ êm dịu chạy tàu theo các tiêu chí của tổ chức tiêu chuẩn đường sắt
quốc tế UIC khi đoàn tàu đi qua các đoạn đường có sắc thái và hình dạng khác nhau.
3/ Đưa ra định hướng trong việc lựa chọn những tham số của LXKK để phục vụ
cho tính toán tối ưu hóa các hệ LXKK lắp trên toa xe của ĐSVN.
Căn cứ vào một số tính chất đặc trưng khác biệt với hệ tuyến tính mà khi giải hệ
phương trình vi phân phi tuyến. Nghiên cứu các phương pháp giải đã có như: Trực tiếp
tìm nghiệm phương trình trạng thái bằng các thuật toán giải (hệ) phương trình vi phân
bậc 1. Các phương pháp hình học để xây dựng quỹ đạo trạng thái cho những giá trị đầu
khác nhau rồi từ những quỹ đạo này mà suy ra đặc tính động học của hệ. Khảo sát trong
một lân cận đủ nhỏ xung quanh điểm làm việc (điểm cân bằng, điểm dừng) hay trạng
thái dao động điều hoà (quỹ đạo trạng thái giới hạn) bằng những mô hình tuyến tính gần
đúng cho hệ thống. Khảo sát trên mô hình mô phỏng động lực học cơ hệ nhiều vật
(multibody system) cho hệ phi tuyến bằng các chương trình phần mềm mô phỏng
chuyên dụng trên máy tính số. Nghiên cứu các phần mềm mô phỏng động lực học cơ hệ
nhiều vật trên máy tính số như Chương trình ADAMS của Mỹ với “hộp công cụ”
railway simulation. Chương trình SIMPACK của CHLB Đức với chuyên mục Railways
Section. Chương trình GENSYS/Railways vehicles có xuất xứ từ Hà Lan v.v...
Căn cứ đặc điểm của hệ phương trình dao động phi tuyến toa xe khách có lò xo
cao su và lò xo khí trong mặt phẳng thẳng đứng (phần phân tích trên), để đảm bảo tính
phổ biến trong triển khai, thích ứng với số bậc tự do của hệ phương trình, đặc biệt là
việc tham khảo cách làm của các hãng lớn trong lĩnh vực chế tạo phương tiện đường
sắt, đảm bảo phương pháp lựa chọn thể hiện được những nét đặc trưng riêng của Việt
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Nam nhưng có thể tham khảo và đối chứng các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm của
nước ngoài trên cơ sở sử dụng một công cụ chương trình phần mềm giống nhau.
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ KHI NGẮN MẠCH
TRONG MẠNG ĐIỆN KÉO METRO
RESEARCH ON TRANCIENT PROCESS
WHEN SHORT CIRCUIT IN THE ELECTRICAL
TRACTION NETWORK METRO
PGS.TS. LÊ MẠNH VIỆT
THS. ĐẶNG VIỆT PHÚC
Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện – Điện tử
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tóm tắt:
Trong tương lai không xa, nhiều tuyến giao thông metro sẽ đi vào hoạt động ở Việt
Nam. Khi xây dựng và nhất là vận hành, việc xử lý sự cố ngắn mạch đóng vai trò quan
trọng tới hiệu quả làm việc của hệ thống. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có các
nghiên cứu về hiện tượng ngắn mạch xảy ra trong hệ thống điện metro. Vì vậy, trong
bài báo này các tác giả nghiên cứu, phân tích, đưa ra tính toán mẫu có tính chất điển
hình, cũng như lý giải quá trình quá độ khi ngắn mạch trong mạng điện kéo metro và
kết luận với một số khuyến cáo liên quan tới xử lý nó.
Summary:
In the near future, many metro routes will put into operation in Vietnam. In the
process of building and application, the short circuit troubleshooting plays an
important role to ensure the efficient operation of the whole system. However, in
Vietnam, there has not been any study or research on short circuit in the metro
network. Therefore, within this article, the authors have done some research, analysis
and performed some typical calculations of the sample example, as well as
explanation of the transient process of the electrical short circuit in the electrical
traction network metro and concluded with some recommendations to handle this
matter.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngắn mạch là sự cố thường gặp nhất đối với hệ thống cung cấp điện metro. Đảm
bảo tốt bảo vệ ngắn mạch và khắc phục nhanh chóng, chắc chắn các sự cố ngắn mạch
cần được quan tâm đặc biệt. Sau đây đưa ra những nghiên cứu cơ bản, nền tảng nhất
về hiện tượng ngắn mạch nhằm khuyến cáo cho các nhà thiết kế, cũng như các tập
đoàn đang và sẽ thi công về việc lựa chọn công nghệ khi xây dựng và vận hành hệ
thống cung cấp điện metro ở Việt Nam.
Việc tính toán cụ thể giá trị của dòng ngắn mạch tại từng vị trí chạy tàu trên tuyến
là bài toán rất cần thiết khi nghiên cứu ngắn mạch. Từ đó có thể lựa chọn thích hợp các
thiết bị bảo vệ trên lưới điện kéo và giúp các nhân viên vận hành có thể dễ dàng giám
sát, đưa ra các biện pháp khắc phục một cách nhanh nhất khi hiện tượng ngắn mạch
xảy ra.
II. NỘI DUNG
1. Hiện tượng ngắn mạch
Hiện tượng ngắn mạch trong mạng điện kéo metro cũng tương tự như trong các hệ
thống điện lực. Nguyên nhân của nó là do sự phá hủy lớp cách điện các thiết bị và hệ
thống cung cấp điện metro. Ngắn mạch xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng
ảnh hưởng đến các thiết bị điện là rất lớn. Dòng điện ngắn mạch gây nên tác động cơ
học và nhiệt học nguy hiểm lên các khí cụ điện và các thành phần mang dòng điện. Vì
mạng điện kéo metro là tổ hợp của hệ thống xoay chiều, chỉnh lưu và một chiều với
các trạm điện kéo cung cấp cho các phân đoạn mạng tiếp xúc, mà trên đó phụ tải là các
đoàn tàu… nên điều đó làm hiện tượng ngắn mạch và quá độ có những đặc thù riêng
biệt.
Trong bài báo này phân tích nghiên cứu việc tính toán thực tế cũng như lý giải quá
trình xảy ra ở vị trí ngắn mạch trong mạng điện kéo metro.
2. Ngắn mạch và quá độ ở hệ thống cung cấp điện xoay chiều cho mạng điện
kéo metro
Ngắn mạch (hình 1, a) là một ví dụ điển hình, trong đó nguồn bị nối kín qua vị trí
ngắn mạch tùy ở mức độ khác nhau (1 pha, 2 pha hay 3 pha). Khi phụ tải trước đây
song song với nguồn bị ngừng cấp điện một cách đột ngột, vì thế giảm dòng điện đáng
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kể. Tại vị trí ngắn mạch khi nguồn vẫn duy trì cung cấp sẽ tạo nên dòng điện rất lớn.
Thường thấy ở mạng điện kéo khi điện trở r của hệ thống nhỏ hơn nhiều so với điện
kháng (X = ωL) thì dòng ngắn mạch gần như mang tính chất phản tác dụng (lệch pha
giữa U và I gần 90o). Giá trị tức thời của dòng ngắn mạch chia làm 2 thành phần: ick –
dòng điện có chu kì (đối xứng) và ikck – không chu kì.
Dòng điện chu kì tần số 50 Hz từ giá trị ban đầu nào đó giảm biên độ và sau đó
nhận giá trị xác lập. Thành phần dòng điện không chu kì phụ thuộc vào thông số mạch
ngắn mạch tại thời điểm đó và thường tồn tại trong khoảng thời gian 0,05 ÷ 0,25 s.
Điện trở của mạch càng lớn thì thời gian xảy ra càng nhanh. Dòng điện không chu kì,
chỉ phát sinh trong thời điểm xảy ra ngắn mạch tuân theo định luật mũ:
ikck = Ikck.e-t/T
( T – Hằng số thời gian, T = r/L; L, r – Điện cảm và điện trở của hệ thống khi
ngắn mạch; t – Thời gian tính từ lúc bắt đầu ngắn mạch)
Chú ý rằng, dòng điện ngắn mạch 1 pha (pha a trong hình 1, b) trong 3 pha qua
nửa chu kì đầu thì có giá trị lớn nhất và giá trị đó gọi là dòng xung kích. Giá trị tức
thời của dòng ngắn mạch i nm = 2ick + i kck (Ở đây: ick – thành phần dòng điện có chu kì;
ikck – thành phần dòng điện không chu kì).
Trong tính toán thực tế người ta thừa nhận rằng, sau 0,01s kể từ khi xảy ra ngắn
mạch thì thành phần dòng điện không chu kì giảm đến 20%, có nghĩa là:
i kck = 0,8 ⋅ 2i ck .

Giá trị tính toán của dòng điện ngắn mạch xung kích bằng tổng của thành phần
dòng điện có chu kì và không chu kì:
i nm.xk = 2i ck + 0,8 ⋅ 2i ck = 2,55 ⋅ i ck .

Độ tin cậy làm việc của các thiết bị cơ bản trong hệ thống ở nhiều trường hợp được
xác định bởi chính các vị trí ngắn mạch. Nếu máy cắt ngắt mạch nhỏ hơn 4 ÷ 5 chu kì
từ thời điểm bắt đầu ngắn mạch thì hiển nhiên ngắt mạch thành phần không chu kì.
Người ta thiết kế giá trị cắt của mắy cắt không tác dụng nhanh phổ biến bằng việc tính
toán thành phần dòng điện không chu kì (25 ÷ 30% giá trị lớn nhất).
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý (a) và đồ thị pha của quá trình quá độ (b) trong ngắn mạch
trên đường truyền tải điện xoay chiều 6 – 10 – 22 kV
Tác động cơ học khi ngắn mạch được diễn tả bởi lực tác dụng giữa 2 thanh cái
(hay dây dẫn) song song:
l
F = 2, 04k hd i1i 2 10−3
a

Ở đây:

i1, i2 – giá trị tức thời của dòng điện, A; l – chiều dài của thanh cái giữa
các điểm nối, m; a – khoảng cách giữa các trục, m; khd – hệ số hình dạng
ảnh hưởng của thanh cái trong các khoảng cách khác nhau giữa chúng.

Tác động cơ học của dòng điện tại các vị trí nối tiếp điểm được xác định phức tạp
hơn, nhất là khi các thành của tiếp điểm không được ép chặt với nhau.
2. Ngắn mạch và quá độ trong lưới điện kéo 1 chiều metro 825 V
Quá trình quá độ xảy ra trong lưới điện kéo dòng điện 1 chiều khác nhiều so với
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trong lưới điện xoay chiều. Hình 2 dẫn ra sơ đồ và các đồ thị của dòng ngắn mạch với
hệ thống metro 825V. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng: theo khoảng cách của vị
trí ngắn mạch đối với trạm điện kéo không chỉ giảm giá trị dòng điện mà còn giảm độ
dốc của nó, nghĩa là - nếu ngắn mạch càng xa thì độ dốc của dòng điện càng giảm,
theo sơ đồ: di2/dt < di1/dt. Độ tăng dòng điện ngắn mạch tỉ lệ nghịch với hằng số thời
gian của hệ thống, mà hằng số thời gian phụ thuộc vào kết cấu của hệ thống chính là
đường ray tiếp xúc và ray chạy tàu.

Hình 2 – Sự thay đổi dòng ngắn mạch trong mạng điện kéo không tải (a)
và có tải - có đoàn tàu (b)
Trên hình 2, b đưa ra ví dụ sự xảy ra ngắn mạch, khi trong một phân đoạn xem xét
có phụ tải đoàn tàu.Trong trường hợp này bù vào dòng điện của đoàn tàu xuất hiện
thêm dòng điện ngắn mạch. Hiện tượng xảy ra giống như hiện tượng chồng chất các
phụ tải tương đối lớn, ảnh hưởng đến đặc trưng thay đổi của dòng điện ngắn mạch.
Điều đó cũng giải thích rằng dòng điện phụ tải ảnh hưởng đến các thành phần điện
cảm của mạch điện (đặc biệt là ray chạy tàu và ray tiếp xúc) do hiện tượng từ hóa ban
đầu của chúng. Ngoài ra nếu trong khu vực được cung cấp điện kéo (phân đoạn cách
điện giữa 2 trạm điện kéo) có đoàn tàu chạy qua xảy ra hiện tượng ngắn mạch thì năng
lượng từ trường của động cơ điện sẽ tạo nên dòng điện chảy từ đoàn tàu đến vị trí xảy
ra ngắn mạch. Dòng điện cung cấp từ trạm điện kéo tại vị trí ngắn mạch thay đổi tức
thời giá trị dòng điện. Thêm vào đó, nếu đường ray chạy tàu của các đường tàu khác
nhau (đường đi và đường về) được liên kết điện thì xuất hiện ảnh hưởng bổ sung của
sự giảm điện áp trên đường ray từ đoàn tàu của đường bên cạnh. Sự thay đổi của các
thông số lưới điện kéo và ảnh hưởng của phụ tải đoàn tàu hiển nhiên ảnh hưởng đến
dòng điện ngắn mạch.
Dòng điện tức thời ngắn mạch có thể xác định theo công thức:
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I nm =

r
t
−t
−
U
U
(1 − e L ) = (1 − e T )
r
r

Ở đây: U – Giá trị điện áp tức thời, V; r – điện trở của mạch; L – điện cảm mạch
điện; T = L/r – hằng số thời gian; t – thời gian tính từ lúc xảy ra ngắn mạch.
Tất cả các phương pháp tính toán đều nhằm xác định được dòng điện xác lập nhỏ
nhất mà người ta căn cứ vào nó để hiệu chuẩn các máy cắt nhanh.
Công thức thực tế để tính toán dòng điện ngắn mạch nhỏ nhất:
Inm =

U kt (1 −

p
) − e hq − ∆U v − ∆U dangnguoc − ∆U tai
100
(*)
R cc + R o + ρ + R tx + R ct + R cable

Ở đây: Ukt – Điện áp không tải (900 V); p – Độ giảm điện áp cho phép (5%); ehq –
Sụt áp hồ quang ở vị trí ngắn mạch (200 V); ∆U v - Sụt áp ở van chỉnh lưu của bộ biến
đổi; ∆U dangnguoc - Sụt áp dâng ngược ở khu đoạn của đường ray chạy tàu tạo bởi dòng
điện tải so với các vùng không ngắn mạch; ∆U tai - Sụt áp trên cable hồi lưu và trên
điện trở tương đương trạm điện do dòng điện tải tổng ở đoạn đường không ngắn
mạch; ρ - Điện trở trong của trạm điện; Ro và Rcc – Điện trở tương ứng của cable hồi
lưu và cable đường dây cung cấp đến vị trí ngắn mạch; Rtx – Điện trở của ray tiếp xúc
từ vị trí nối với đường dây cung cấp đến vị trí ngắn mạch; Rct – Điện trở đường ray
chạy tàu từ vị trí nối cable hồi lưu đến vị trí ngắn mạch; Rcable – Điện trở bổ sung của
lớp vỏ bọc chì của cable nối ở vị trí ngắt quãng của đường ray tiếp xúc và lõi cable nối
đất trung tính.
4. Phân tích một bài toán điển hình về hiện tượng ngắn mạch trong lưới điện
kéo metro
Nhằm mục đích điển hình hóa cho việc tính toán dòng điện ngắn mạch đối với hệ
thống lưới điện kéo metro công suất trung bình và nhỏ có khả năng phù hợp với điều
kiện Việt Nam. Trong điều kiện cao áp 22 kV cho lưới điện kéo còn chưa có những
thông số chuẩn hóa và sẽ được xây dựng ở Việt Nam với các điều kiện chưa được xác
định chi tiết thì không có những thông số liên quan tới nó để phân tích. Nhằm đưa ra
minh họa hướng nghiên cứu và có thể áp dụng một phần cho những tính toán phân tích
dòng ngắn mạch lưới điện kéo metro, các tác giả muốn lựa chọn một lưới điện kéo cao
áp đã rất ổn định ở Liên Bang Nga. Với các thông số của nó đã được tính toán, thử
nghiệm, thống kê làm ví dụ. Trong sơ đồ hình 3 dẫn ra một phần hệ thống mạng điện
kéo một chiều metro 825 V được cung cấp bởi 2 trạm điện kéo A và B với các thông
số như sau:
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Trạm điện kéo

A

B

110

90

Công suất ngắn mạch trên thanh cái
phía cao áp (10 kV), MV.A
Sơ đồ đấu nối chỉnh lưu Silic
Số tổ hợp máy biến đổi

“0”
4

3

Công suất 1 máy biến áp kéo, kV.A

2360

3200

Điện áp ngắn mạch máy biến áp, %

9

8,9

СБГВ 3(1 × 500)

СБГВ 2(1 × 500)

l = 230m

l = 100m

СБГ 6(1 × 400)

СБГ 4(1 × 500)

l = 150m

l = 200m

Cable đường cung cấp điện
Cable đường hồi lưu

Chỗ nối ở phần giữa của vùng được cung cấp điện chiều dài 50 m - cable
СБГВ 2(1 × 400), cable nối đất trung tính dài 60 m - СБГ 1 × 95. Suất điện trở riêng,
Ω /km: cable cung cấp: СБГВ 1 × 500 – 0,044; cable hồi lưu: CБВГ 1 × 400 - 0,055;
ray tiếp xúc - 0,0187; của 1 ray chạy tàu P50 - 0,033; vỏ bọc chì của cable
CБВГ 1 × 400 - 1,15; đường ray trong trường hợp 4 nhánh nối song song với tính toán
điện trở nối - 0,0117.

Hình 3. Sơ đồ ví dụ tính toán ngắn mạch mạng 825 V
Tính toán trường hợp cung cấp điện nhánh cụt từ trạm điện kéo A bắt đầu từ xác
định điện trở tương ứng hệ thống cable cung cấp và cable hồi lưu 825V.
Rcc = 0,044.0,23/3 = 0,00337 Ω
Ro = 0,055.0,15/6 = 0,00138 Ω
Trong trường hợp ngắn mạch tại đầu cuối khu vực fider cung cấp, điện trở tương
đương của ray tiếp xúc và ray chạy tàu:
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Rtx = 0,0187.1,55 =0,029 Ω
Rct = 0,0117.1,55 = 0,0181 Ω
Trong trường hợp ngắn mạch ở điểm giữa của vùng fider cung cấp
Rtx = 0,0187.0,775 =0,0145 Ω
Rct = 0,0117.0,775 = 0,00906 Ω
Xác định điện trở trong của trạm điện đối với sơ đồ đấu nối điểm “0”
ρ = 0, 239( X ht + X

Ở đây:

X

∑ MBA

∑ MBA

)

- Điện trở máy biến áp kéo;

X ht - Trở kháng mạng hệ thống điện ngoài
X ht =

3U 22
3.7702 −6
.10−6 =
10 = 0, 0162 Ω
SK
110

Xác định điện kháng của máy biến áp kéo trạm điện trong trường hợp 4 tổ hợp
máy làm việc:
X MBA =

u K 3U 22
9.7702.3
.10−3 =
.10−3 = 0, 017 Ω
100 S H n
100.2360.4

Điện trở trong của trạm điện kéo
ρ = 0, 239.(0, 0162 + 0, 017) = 0, 0079 Ω

Sụt áp do dòng điện tổng của tải xác định theo biểu thức
∆U tai = I

Ở đây:

I

∑ dm

=

0,816∑ S
U2

∑ dm

103 -

( ρ + Ro )

∑S

- Tổng công suất các máy biến áp;

U2 – Điện áp pha.
Khi đó thu được: I

∑ dm

=

0,816.4.2360 3
10 = 10003,95 A.
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Vậy: ∆U tai = 10003, 95.(0, 0079 + 0, 00138) = 92,962 V
Xác định sụt áp dâng ngược khi ngắn mạch tại điểm giữa của vùng fider cung cấp
∆U dangnguoc = I kd lkd rr

L − lK
L

Ở đây: Ikd – Dòng điện khởi động của tàu metro (4680 A); lkd – Khoảng cách khởi
động của tàu metro (225 m); lK – Khoảng cách từ trạm điện kéo đến vị trí ngắn mạch
(trong ví dụ thì lK = L/2); rr – điện trở suất của 4 đường ray chạy tàu – 0,0117 Ω /km.
112

Như thế thu được:
∆U dangnguoc = 4680.0, 225.0, 0117.

1, 55 − 0, 775
= 6,16 V
1,55

Theo công thức (*) thì dòng điện ngắn mạch ở vị trí giữa vùng cung cấp
I nm =

900(1 − 5%) − 200 − 4 − 92,962 − 6,16
= 15234 A
0, 00337 + 0, 00138 + 0, 0079 + 0, 0145 + 0, 00906

• Tương tự như vậy khi dùng các công thức trên sẽ tìm được dòng điện ngắn mạch
ở điểm cuối vùng fider cung cấp là 9128 A.
• Tiếp tục tính toán dòng điện ngắn mạch trong cáp nối.
Hư hỏng trầm trọng nhất đối với cable nối mà dùng loại vỏ bọc là bị đánh thủng.
Vì vậy cần xác định điện trở chung của nó.
Điện trở ray tiếp xúc đến vị trí ngắn mạch
Rtx = 0, 0187.0, 795 = 0, 0148 Ω

Điện trở của lớp vỏ chì cách điện của cáp nối
Rchi = 1,15.0, 05 / 2 = 0, 0288 Ω

Điện trở của lõi cable trung tính nối đất
Rnoidat = 0, 0176.60 / 95 = 0, 0111 Ω

Điện trở của ray chạy tàu từ điểm nối cable hồi lưu đến cuộn cảm đường ray. Ở
điểm này nối với cable trung tính nối đất: Rtx = 0, 0117.0, 875 = 0, 0102 Ω . Chúng ta
tìm điện áp dâng ngược:
∆U dangnguoc = I kd lkd rr

L − lK
1,55 − 0,875
= 4680.0, 225.0, 0117
= 5, 4 V
L
1,55

Dòng điện ngắn mạch nhỏ nhất trong trường hợp fider cung cấp từ trạm điện kéo A
I nm.min =

900(1 − 5%) − 200 − 4 − 92,962 − 5, 4
= 7120 A
0, 00337 + 0, 00138 + 0, 0079 + 0, 0148 + 0, 0288 + 0, 0111 + 0, 0102

Tương tự như trên người ta tính toán dòng điện ngắn mạch nhỏ nhất trong trường
hợp đối với vùng fider cung cấp từ trạm điện kéo B.
Các kết quả dẫn ra ở bảng sau:
Trạm điện kéo

A

B

Điểm cuối vùng fider

9128

8775

Điểm giữa vùng fider

15234

14590

7120

6860

Điểm cuối không trung tính nối đất của
Cable nối 2 phân đoạn cách điện
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Việc áp dụng các công thức đã nêu trên, cho phép có thể tính toán được dòng ngắn
mạch tại một điểm bất kì trên ray tiếp xúc. Từ đó xác định được đồ thị phân bố giá trị
dòng điện ngắn mạch theo khoảng cách để dựa vào nó lựa chọn các thiết bị bảo vệ một
cách thích hợp. Hơn nữa có thể thông qua giá trị dòng điện ngắn mạch sẽ phán đoán
được vị trí ngắn mạch nhằm giám sát và nhanh chóng nhất khắc phục sự cố bằng các
biện pháp kỹ thuật và phương tiện một cách hợp lý.
III. KẾT LUẬN
Ngắn mạch là hiện tượng thường gặp trong cả hệ thống điện và nhất là hệ thống
điện kéo metro. Tính toán được giá trị dòng ngắn mạch tại những vị trí khác nhau trên
ray tiếp xúc có ý nghĩa lớn trong việc bố trí hiệu chuẩn các thiết bị bảo vệ cũng như có
biện pháp nhanh chóng giải quyết sự cố. Trong vận hành lưới điện tiếp xúc ray thứ 3
metro 825V khi ngắn mạch còn kèm theo những hiện tượng quá độ cần thiết phải hiểu
rõ để xử lý bằng các thiết bị hoặc người vận hành nhằm đạt hiệu quả cao nhất về: an
toàn, độ tin cậy. Khẳng định sự tồn tại của dòng điện có chu kì và không chu kì theo
thời gian khi ngắn mạch sẽ quyết định việc lựa chọn các máy cắt tác động nhanh một
cách hợp lý để xử lý chúng.
Đối với Việt Nam khi đã có hệ thống cung cấp điện kéo ray tiếp xúc thứ 3 (750V)
hoặc lưới tiếp xúc trên cao (1500V) và những tính chất đặc thù của ray, của đường dây
hồi lưu, nền balat với khí hậu nhiệt đới … là những thông số cần được xác định thống
kê, chuẩn hóa, thì sau đó dựa vào chúng mới có thể tính toán dòng điện ngắn mạch
một cách chính xác. Như vậy trước khi áp dụng các công thức tính toán ngắn mạch đã
đề ra của bài báo này, cần thiết phải có những nghiên cứu để xác định những thông số
tham gia vào công thức theo điều kiện của hệ thống metro Việt Nam. Nhiệm vụ này
được đặt ra cho mọi cá nhân, đơn vị, các cơ quan quản lý giao thông điện Metro cùng
tham gia nhằm hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật và định hướng lựa chọn công nghệ
vận hành mạng cung cấp điện kéo Metro mà nhất là để xử lý tốt ngắn mạch và quá độ
thường xảy ra nhất trong hệ thống này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG
MÁY ĐẶT CẦU RAY THEO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
ĐẶC THÙ CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
PGS. TS. NGUYỄN BÍNH
NCS. THS. NGÔ VIẾT DÂN
Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ
Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông vận tải
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một số kết quả chính của đề tài nghiên cứu khoa học và
công nghệ trọng điểm cấp Bộ mã số B2008-04-84TĐ. Sản phẩm của đề tài là máy
MDR-01 đã được chế tạo và thử nghiệm thành công tại Trường Đại học Giao thông vận
tải. Kết quả đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu và các đơn vị xây dựng đường sắt
đánh giá cao về tính mới, tính khả thi và sự độc đáo của phương án máy đã chế tạo.
Summary: The article presents some results of scientific research and
technological focus of the Ministry of Education and Training that is code B2008-0484TD. Product of this researching is the machine MDR-01 has created and
successfully tested initially at the University of Transport. The results is the
acceptance of the Scientific Council and railway construction companies value of
novelty, feasibility and originality of the plan was built machine
I. NHU CẦU CẦN CÓ MÁY ĐẶT ĐƯỜNG SẮT PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM
THI CÔNG Ở VIỆT NAM
Để đáp ứng sự phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới, Chính phủ phê duyệt
phương án phát triển mạng lưới đường sắt đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Trong đó công tác xây dựng mới đường sắt theo khổ đường 1435mm, nâng cấp đường
sắt khổ hiện có thành đường lồng để hoà nhập với mạng đường sắt khu vực, với khối
lượng công việc rất lớn, yêu cầu kỹ thuật khắt khe đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cần phải
có thiết bị cơ giới để phục vụ thi công kết cấu tầng trên của đường sắt.
Với đặc thù địa lý của Việt Nam, các tuyến đường sắt phải đi qua nhiều địa hình
phức tạp, trên tuyến còn nhiều cầu và hầm: có 1.335 chiếc cầu có tổng chiều dài
42.136m, có 39 hầm với tổng chiều dài 10.760 m. Vì vậy dây chuyền các máy của
nước ngoài đưa vào Việt Nam để thi công đường sắt không có tính khả thi vì tính năng
khó phù hợp và giá thành rất cao.
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Hiện tại mạng lưới đường sắt Việt Nam có 6 tuyến chính sau:
Bảng 1.1. Chiều dài các tuyến đường sắt chính của Đường sắt Việt Nam
Các tuyến chính

Chiều dài tuyến (km)

Hà Nội -TP Hồ Chí Minh

1.730

Hà Nội - Hải Phòng

102

Hà Nội - Lào Cai

296

Hà Nội - Đồng Đăng

162

Hà Nội - Quán Triều

75

Kép - Uông bí - Hạ Long

109

Theo kế hoạch ngành đường sắt Việt Nam cần phải từng bước củng cố và nâng cấp
mạng lưới đường sắt, ví dụ:
- Xây dựng mới một số tuyến: Đường đôi Sài Gòn - Vũng Tàu dài 112 km; Đoạn
Yên Viên - Phả Lại dài 42 km khổ đường 1435mm.
- Xây dựng đường sắt nội đô bằng sức kéo điện.
- Xây dựng đường đôi tuyến Hà Nội - Thanh Hoá - Vinh dài 320 km.
- Cải tạo tuyến Kép đi Đồng Mỏ dài 46 km...
Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, đề tài: “Nghiên cứu thiết kế chế thử máy đặt cầu
ray MĐR-01 để thi công tầng trên đường sắt Việt Nam” đã được tiến hành nghiên
cứu. Sản phẩm quan trọng của đề tài là 01 máy lắp đặt đường sắt có mã hiệu MĐR-01
được chế thử và đã qua thử nghiệm thành công. Máy có ưu điểm gọn nhẹ và đáp ứng
được yêu cầu công nghệ, có khả năng phục vụ thi công lắp đặt đường sắt khổ rộng
1000mm và khổ rộng 1435mm với ray dài tới 25m dùng tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng
lực tiêu chuẩn có kết cấu như sau:
1

Lcr = 25000
a

e

e

e

e

e

e

2 3

a

1435
Ltv=2500

Hình1. Đặc điểm cấu tạo của nhịp ray dài 25m.
1 - Tà vẹt BTCTDƯL; 2 - Phụ kiện kẹp ray; 3 - Ray P50
+ Khoảng cách giữa tâm các tà vẹt: e = (579 - 623) mm.
+ Số lượng tà vẹt trên một nhịp ray: n = (40 - 43) tà vẹt.
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II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÁY THEO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ
THUẬT ĐẶC THÙ CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Hiện có một số phương án máy tiêu biểu như sau:
- Dùng cần trục đặt ray;
- Máy đặt cầu ray kiểu cần đảo;
- Máy đặt ray chuyên dùng YK25;
- Máy đặt ray bánh xích;
- Cổng trục đặt ray dòng máy PTH( 350, 340, 500...) di chuyển trên ray phụ.
Có thể so sánh khi sử dụng các phương án máy trên vào thi công ĐSVN như sau:
Bảng 1.2
Công nghệ và thiết bị
Cần
trục
toa
quay

TT

Các chỉ tiêu
đánh giá

(1)

(2)

1

Nước
xuất

2

Năng suất

3

Mức độ hiện
Thấp
đại

4

Độ cơ động

5

(3)

Cần
trục
Platốp

Cần
đảo

Pooctic

Dây
Cổng
Dây
Dây
trục chuyền
chuyền
chuyền
PTH
ICE
TGV SVM1000S

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nga

Đức

Trung
Quốc

Áo

Pháp

Áo

Đức

Rất
cao

Trung
bình

Cao

Cao

Rất cao Trung bình

Cao

Trung
bình

Trung
bình

Trung
bình

Cao

Cao

Trung bình

Rất cao

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

Thấp

Cao

Cao

Mức độ cơ Trung
giới hoá
bình

Cao

Cao

Cao

Cao

Rất cao Rất cao

6

Mặt bằng thi
Rộng
công

Thẳng- Thẳng- Thẳngrộng
rộng
rộng

Nhỏ - Khá
hẹp
rộng

7

Chi phí đầu Trung
tư
bình

Cao

8

Thiết kế
chế tạo

9

sản

Thấp

Trung
bình

Khá rộng

Rất cao
Khá
rộng

Cao

Cao

Trung
Rất cao Rất cao
bình

Rất cao

Có thể Có thể

Có thể

Có thể

Có
thể

Khó

Khó

Khó

Khả năng áp Không Không
dụng tại VN cao
thể

Không
thể

Không
thể

Tham
khảo

Khó

Khó

Khó
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Với tình hình cụ thể của đường sắt Việt Nam như địa hình thi công chật hẹp, tuyến
phải qua nhiều cầu - hầm, khả năng kinh tế có hạn, vì vậy chúng ta không nên áp dụng
các dây chuyền máy và thiết bị hiện đại có chi phí đầu tư rất cao mà khả năng vận
dụng lại khó.
Từ các phân tích đánh giá nêu trên, đề tài kiến nghị nên áp dụng công nghệ và thiết
bị có tính khả thi cao hơn, chi phí đầu tư thấp và hoàn toàn có thể chế tạo trong nước.
Đó là máy đặt ray có mã hiệu MĐR-01 với công nghệ hai bước kết hợp để thi công
đường sắt ở Việt Nam do nhóm nghiên cứu đề xuất.
Sau khi phân tích các phương án kỹ thuật để thiết kế các bộ phận của máy đặt ray,
phương án tổng thể máy đặt ray gồm có:
+ Nguồn động lực là máy diezel thông dụng dẫn động bộ nguồn thuỷ lực.
+ Kết cấu thép dạng khung thép hình; Khung chính của máy có dạng cổng trục.
+ Bộ máy nâng hạ dùng xi lanh thuỷ lực có các puly và cáp móc cẩu.
+ Bộ máy di chuyển sử dụng mô tơ thuỷ lực dẫn động 2/4 bộ bánh xe di chuyển
trên ray tạm.
+ Khung nâng được giằng chống lắc nhờ 4 vấu mang cá trên khung nâng và 2
thanh mặt cắt ống tròn giằng ngang trên khung chính.
+ Khung nâng được treo bởi 4 nhánh dây cáp móc vào móc câu của cụm puly.
III. CÁC TRẠNG THÁI LÀM VIỆC ĐIỂN HÌNH CỦA MÁY
*/Bước 1: Sử dụng tổ máy gồm 2 máy đặt ray MĐR-01 mỗi máy cùng lúc nâng hạ
7 tà vẹt. Mỗi nhịp đặt được (7x2) tà vẹt, sau 3 nhịp đặt được 42 tà vẹt đủ chiều dài đặt
ray 25m.
Pg 1

F1
v

G1
Pg2

F2
Pg3

F5

G2

h1

G3

G3

h2
h3

Pg4

F4
G4

h4

L

Hình 2. Máy MĐR - 01 đặt tà vẹt
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*/Bước 2: Nâng chuyển cùng lúc 2 thanh ray đặt chính xác lên các tà vẹt đã đặt ở
bước 1.
- Tiến hành lắp các phụ kiện liên kết ray với tà vẹt.

Hình 3. Mô tả một nhịp hai máy kết hợp đặt ray dài 25m
IV. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ĐẶT RAY
MĐR-01
4.1. Cấu tạo

Hình 4. Sơ đồ cấu tạo tổng thể máy MĐR-01
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1. Thang công tác;
2. Khung trên;
3. Khung nâng;
4. Khung dưới;
5. Động cơ diezel;
6. Bộ truyền động thuỷ lực;
7. Đường ray phụ;
8. Bộ di chuyển bánh thép;
9. Động cơ thuỷ lực di chuyển;
10. Cáp treo khung nâng;
11. Cơ cấu kẹp ray;
12. Khung dưới số 1;
13. Mặt bích ghép khung;
14. Vấu chống lắc khung nâng;
15. Thanh giằng ngang;
16. Gối cố định xi lanh;
17. Xi lanh nâng hàng;
18. Gối di động gắn Puly cáp;
19. Móc cẩu;
20. Khung dưới số 2.

Nguyên lý làm việc:
Tổ hợp gồm 2 máy giống nhau hoạt động theo chu trình hai bước kết hợp đặt tà vẹt
rồi đặt ray trên từng nhịp 25m. Trong một nhịp thi công đặt ray mỗi máy có những
thao tác như sau.
+ Bước 1: Đặt tà vẹt. Ở bước này hai máy đặt ray MĐR-01 làm việc độc lập và cần
phải thực hiện k lần sao cho số lượng tà vẹt đủ với chiều dài ray. Bước này bao gồm
các thao tác sau:
- Định vị các tà vẹt đang để trên sàn toa xe vào khung nâng theo đúng cự ly thiết
kế nhờ cơ cấu kẹp tà vẹt.
- Máy đứng tại chỗ, nâng cụm tà vẹt đã được định vị vào khung nâng từ sàn toa xe
đến cao độ cần thiết. Sau đó cố định khung nâng và tà vẹt ở trên cao nhờ thanh giằng
khung nâng.
- Máy di chuyển, vận chuyển cụm tà vẹt đến vị trí đặt tà vẹt.
- Máy đứng tại chỗ, hạ cụm tà vẹt xuống nền đường rồi vi chỉnh khung nâng theo
đúng kích thước giữa các tà vẹt nhờ hai thanh dưỡng bằng gỗ.
- Tháo dỡ cụm tà vẹt khỏi khung nâng, kéo khung nâng lên cố định trên cao rồi di
chuyển máy về sau để lấy cụm tà vẹt tiếp theo.
+ Bước 2: Đặt hai ray lên cụm tà vẹt đã có sẵn trên nền đường.
Ở bước này hai máy làm việc đồng thời, bao gồm các thao tác sau:
- Kẹp hai ray từ sàn toa xe chở ray vào khung nâng theo đúng khoảng cách giữa
hai máy.
1
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Sơ đồ tính toán má kẹp
Hình 5. Bộ kìm kẹp nâng ray
- Hai máy đứng tại chỗ, đồng thời nâng hai ray từ sàn toa xe đến cao độ cần thiết,
sau đó cố định khung nâng và hai ray ở trên cao nhờ thanh giằng khung nâng.
- Hai máy di chuyển đồng thời, vận chuyển hai ray đến vị trí lắp ráp.
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- Hai máy đứng tại chỗ, hạ hai ray xuống rồi vi chỉnh khung nâng sao cho hai ray
đúng vào vị trí trên tà vẹt.
- Tháo dỡ hai ray khỏi khung nâng, kéo khung nâng lên, cố định trên cao rồi di
chuyển máy về sau để lấy cụm tà vẹt tiếp theo.
4.2. Sơ đồ truyền động thủy lực của máy đặt ray 01 - VN

Đặc điểm của hệ thống thuỷ lực trên máy MĐR-01:
Động cơ diezel (1) truyền chuyển động quay qua khớp nối và phanh (2) dẫn động
cho bơm thuỷ lực (3) làm việc. Bơm thuỷ lực (3) hút dầu từ thùng dầu (7) qua bầu lọc
(4) tạo ra dầu cao áp đưa tới các van phân phối (8), (13). Tuỳ theo vị trí điều khiển của
van phân phối (8) mà dầu sẽ được đưa vào xy lanh thuỷ lực (11) thực hiện quá trình
nâng hạ bàn nâng. Tương tự, van phân phối (13) sẽ điều khiển quá trình làm việc của 2
động cơ thủy lực (10) di chuyển toàn bộ máy. Cụm van tiết lưu và van 1 chiều (12),
(15) được dùng để giảm tải trọng động và điều chỉnh vận tốc làm việc của xy lanh và
động cơ thủy lực. Các van 1 chiều có điều khiển thủy lực (9) có tác dụng chống trôi
cho xy lanh và động cơ thủy lực. Trong quá trình làm việc, động cơ và xy lanh làm
việc độc lập hoặc đồng thời. Nếu hệ thống bị quá tải thì khi đó áp lực dầu trong hệ
thống sẽ tăng quá giới hạn cho phép thì van an toàn (5) sẽ mở để đảm bảo an toàn cho
hệ thống.
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Hình 6. Sơ đồ cáp cơ cấu nâng hàng
1 - Puly cố định; 2 - Cáp; 3 - Xy lanh thủy lực; 4 - Puly dẫn hướng;
5 - Puly di động; 6 - Cụm puly móc câu
Cơ cấu nâng sử dụng 1 xy lanh thủy lực đặt trên dầm ngang thông qua các puly cố
định và puly di động đặt trên đầu cán pít tông. Khi pít tông co lại thì móc câu sẽ hạ
xuống (hạ hàng) và khi cán pít tông duỗi ra thì hàng được nâng lên.

Các thông số cơ bản của máy MĐR-01:
- Tải trọng nâng: Q = 3 (T)
- Vận tốc nâng: vn = 6 (m/ph)
- Trọng lượng máy: Gm = 1, 5 (T)

- Vận tốc di chuyển: vdc = 20 (m/ph)
- Áp suất của bơm thuỷ lực: pB = 120 (kG/cm2)
- Đường kính bánh xe di chuyển: DBX = 200 (mm)
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V. KẾT LUẬN
Máy đặt cầu ray MĐR-01 là một dạng máy mới hoạt động theo nguyên tắc hai
bước kết hợp đặt tà vẹt và ray. Máy có kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng, kinh phí chế tạo
thấp, đã được chế tạo và thử nghiệm thành công với việc nâng chuyển 7 thanh tà vẹt bê
tông cốt thép dự ứng lực là loại tà vẹt dùng cho đường lồng khổ 1435mm. Kết quả đã
được Hội đồng khoa học nghiệm thu và các đơn vị xây dựng đường sắt đánh giá cao
về tính mới, tính khả thi và sự độc đáo của phương án máy đã chế tạo. Khi được áp
dụng vào thực tế, máy đặt ray MĐR-01 sẽ mở ra một hướng đi mới về cơ giới hoá xây
dựng và mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật đáng kể trong xây dựng mới các đoạn
tuyến đường sắt Việt Nam.
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NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CĂNG KÉO
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
THI CÔNG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC
PGS.TS. NGUYỄN XUÂN KHANG
Viện Khoa học và công nghệ GTVT
Tóm tắt: Thiết bị căng kéo điều khiển tự động là sản phẩm của đề tài trọng điểm
cấp Bộ năm 2006-2007 đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất
sắc. Thiết bị đã chế tạo thành công và được thử nghiệm cho kết quả tốt có thể thay thể
sản phẩm nhập ngoại với giá thành chỉ bằng 40-50% thiết bị có tính năng kỹ thuật
tương đương. Các chỉ tiêu chất lượng của thiết bị hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của
công nghệ thi công.
Chương trình điều khiển tự động được xây dựng đảm bảo qui trình vận hành thiết
bị, các thao tác cần kiểm tra giám sát phù hợp với qui trình công nghệ thi công hiện
hành. Những thông số cơ bản trong thi công dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT
DƯL) như lực kéo thực tế và độ dãn dài của bó cáp cường độ cao (CĐC), độ vồng của
dầm, yêu cầu điều chỉnh tốc độ gia tải của bó cáp, chất lượng làm việc của neo công
tác... được thực hiện đúng theo các chương trình được cài đặt sẵn, nhờ đó nâng cao
được chất lượng dầm BTCT DƯL.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kết cấu BTCT DƯL là một tiến bộ kỹ thuật, trong suốt gần một thế kỷ qua kết cấu
BTCT DƯL đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình
và đặc biệt là trong xây dựng cầu. Các công nghệ thi công cầu hiện đại như đúc hẫng,
đúc đẩy, dàn giáo di động, lắp hẫng… đều sử dụng kết cấu BTCT DƯL. Các nhà cao
tầng, các xi lô xi măng, các kết cấu khung chịu lực và một số loại dầm thép trong kết
cấu máy xây dựng cũng được ứng dụng công nghệ DƯL. Việc áp dụng kết cấu BTCT
DƯL và các kết cấu DƯL khác đã mang lại nhiều chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiên tiến
cho đối tượng công trình, kết cấu; là một xu thế tất yếu góp phần tích cực vào sự phát
triển của ngành xây dựng và công nghiệp.
Để thi công kết cấu BTCT DƯL và các kết cấu DƯL khác, cần phải đầu tư dây
chuyền thiết bị, trong đó có hệ thống thiết bị chuyên dùng căng kéo cáp và thép CĐC.
Hệ thống thiết bị căng kéo cáp và thép CĐC là một trong những thiết bị quan trọng
không thể thiếu trong thi công cầu BTCT DƯL.
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Ở những nước có nền công nghiệp phát triển, các thiết bị chuyên dùng căng kéo
cáp và thép CĐC thi công kết cấu BTCT DƯL và các kết cấu DƯL khác được các
hãng chế tạo máy đặc biệt quan tâm. Trong danh mục sản phẩm của nhiều hãng trên
thế giới đều có các loại thiết bị chuyên dùng căng kéo thép CĐC phục vụ công nghệ
thi công kết cấu BTCT DƯL như kích TENSA của hãng PAUL (CHLB Đức), các loại
kích SJ của Hàn Quốc, các loại kích ZPE của hãng VSL, các loại kích của hãng OVM,
HVM, VLM (Trung Quốc), CMж của Liên Xô...
Các thiết bị căng kéo thép CĐC hiện có ở nước ta hầu hết được nhập ngoại (gần
100%) từ nhiều hãng khác nhau trên thế giới. Trong đó thiết bị căng kéo chế tạo tại
Trung Quốc đang chiếm một số lượng rất lớn tại các công ty xây dựng cầu tại Việt
Nam (trên 80 % tổng số thiết bị căng kéo). Lý do cơ bản mà các thiết bị này được sử
dụng rộng rãi là giá thành tương đối rẻ, thời gian cung cấp nhanh, phụ tùng dễ kiếm,
dễ sửa chữa bảo dưỡng.
Một loại thiết bị căng kéo có thể thi công được nhiều loại bó cáp với nhiều loại neo
khác nhau. Ví dụ kích YCW350A của hãng OVM có thể thi công được các loại bó cáp
CĐC tương ứng với các loại neo OVM 13-7, OVM 13-12, OVM 13-19, OVM 13-22,
OVM 15-9, OVM 15-12, OVM 15-15... Khi sử dụng loại neo nào, người ta chỉ cần
thay thế các cụm chuyển đổi phù hợp với các loại neo kích và neo dầm tương ứng, còn
bộ nguồn thủy lực thì dùng chung cho hầu hết các thiết bị căng kéo và thi công được
với các loại neo khác nhau.

Hình 1. Thiết bị căng kéo đồng bộ của
hãng Paul (CHLB Đức)

Hình 2. Kích thủy lực và bơm thuỷ lực có
van tiết lưu điều khiển tay của hãng OVM

Trong quá trình căng kéo cáp và thép CĐC thi công các kết cấu DƯL, độ dãn dài
và lực kéo của bó cáp (đối với các dầm BTCT phải kể thêm tới độ vồng của dầm) là
những thông số cơ bản thể hiện chất lượng của sản phẩm.
Khi thi công bó cáp CĐC, nếu tốc độ tăng lực của bó cáp quá lớn, không phù hợp
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với tốc độ truyền lực từ kích tới suốt chiều dài của bó cáp, nhất là bó cáp thường đặt
zích zắc theo chiều dài của dầm sẽ xẩy ra hiện tượng tăng ứng suất đột ngột cục bộ tại
đoạn gần kích kéo, có thể gây đứt cáp, ảnh hưởng lớn tới chất lượng dầm và tiến độ thi
công. Ngược lại nếu tốc độ căng kéo quá chậm sẽ kéo dài thời gian thi công, giảm
năng suất và tiến độ thi công công trình. Theo qui trình thi công và nghiệm thu dầm
cầu BTCT ƯST 22TCN 247-98, người ta qui định chặt chẽ tốc độ gia tải của bó cáp.
Như vậy khi thi công các loại dầm BTCT ƯST có chiều dài, lực kéo và số lượng tao
cáp trong một bó cáp khác nhau cần thiết phải điều chỉnh tốc độ chuyển động của thiết
bị căng kéo phù hợp.
Để đóng neo công tác sau khi đã kéo đủ lực cho bó cáp, người ta có thể đóng neo
kiểu tự do hoặc đóng neo cưỡng bức. Đối với các thiết bị đóng neo kiểu tự do, độ
chuyển dịch của nêm neo công tác phụ thuộc vào khe hở của đĩa hạn vị và trình độ thợ
vận hành. Nếu độ chuyển dịch lớn sẽ làm giảm lực kéo của bó cáp, giảm khả năng
chịu tải của dầm cầu...
Để điều khiển quá trình căng kéo thép CĐC, người ta có thể điều khiển bằng tay
hoặc sử dụng hệ điều khiển tự động, bán tự động theo chương trình. Các thông số cơ
bản của quá trình căng kéo như độ dãn dài, lực kéo của bó cáp phụ thuộc rất nhiều vào
trình độ thợ vận hành. Nếu điều khiển thiết bị bằng tay, các thông số này phụ thuộc rất
nhiều vào trình độ thợ vận hành, thường xuyên xẩy ra những sai số quá mức cho phép,
khó có thể đạt được mức độ chính xác cần thiết.
Tại CHLB Đức, người ta quan tâm tới việc đóng neo cưỡng bức và điều khiển toàn
bộ quá trình làm việc của hệ thống thiết bị. Các thông số cơ bản trong quá trình căng
kéo thép CĐC được điều khiển theo những chương trình đã cài đặt sẵn. Lực kéo, độ
dãn dài của bó cáp được “số hóa” và được khống chế trong một phạm vi cho phép,
chính vì thế mà chất lượng thi công các kết cấu BTCT DƯL đảm bảo chất lượng.
Những bộ thiết bị này đã được hãng PAUL chế tạo và chào bán tại nước ta. Tuy nhiên
giá nhập các thiết bị căng kéo có hệ điều khiển tự động rất cao. Do nguồn tài chính của
chúng ta còn rất hạn chế, nên việc nhập những thiết bị này là vấn đề hết sức khó khăn
hiện nay.
Thiết bị căng kéo thép CĐC hiện có ở nước ta với số lượng khá nhiều. Những đơn
vị thi công cỡ lớn có thể tới 40-50 bộ, những đơn vị thi công cầu cỡ vừa và nhỏ cũng
có tới khoảng 15-20 bộ thiết bị. Hầu hết các thiết bị căng kéo thép CĐC hiện có ở
nước ta đều đóng neo kiểu tự do và điều khiển bằng tay. Nếu sử dụng các thiết bị căng
kéo đóng neo cưỡng bức và điều khiển tự động, “số hóa” và kiểm soát toàn bộ các
thông số thi công như lực kéo, độ dãn dài của bó cáp, lực đóng neo... sẽ khắc phục
được những sai số trong quá trình thi công, bó cáp CĐC sẽ tạo ra DƯL cho kết cấu bê
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tông theo đúng yêu cầu thiết kế, điều đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng trong thi
công kết cấu bê tông cốt thép DƯL.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công thiết bị căng kéo thép CĐC điều khiển tự
động, có tính năng kỹ thuật phù hợp với qui trình công nghệ thi công hiện hành, với trình
độ công nghệ chế tạo trong nước, đáp ứng các yêu cầu trong thi công thực tế, nâng cao
chất lượng thi công dầm BTCT DƯL, sản phẩm có giá thành hạ, được thị trường chấp
nhận, mang lại hiệu quả trong khai thác thực tế; bao gồm 03 cụm máy cơ bản sau:
● Thiết bị căng kéo có đóng neo cưỡng bức
● Bộ nguồn thuỷ lực phù hợp với điều khiển tự động
● Hệ thống điều khiển tự động
2.2. Lựa chọn thiết bị căng kéo có đóng neo cưỡng bức
Thiết bị căng kéo thép CĐC là một trong những thiết bị cơ bản của hệ thống thiết
bị thi công dầm BTCT ƯST; bao gồm kích căng kéo, neo công cụ và bộ phận đóng
neo cưỡng bức (đối với kiểu đóng neo tự do còn có đĩa khống chế khe hở đóng neo
công tác). Hầu hết các thiết bị căng kéo hiện có trên thế giới đều áp dụng kiểu truyền
động thuỷ lực.
Theo loại thép CĐC sử dụng người ta chia thiết bị căng kéo thành thiết bị căng kéo
thép CĐC sợi trơn (φ5); căng kéo một tao cáp CĐC (φ12,7mm hoặc φ15,2mm); căng
kéo nhiều tao cáp CĐC (7, 9, 12, 15, 19, 22, 27, 31... tao cáp) và căng kéo thanh CĐC
(thanh PC 36, PC38…). Theo kiểu đóng neo dầm người ta chia thiết bị căng kéo thành
thiết bị căng kéo đóng neo tự do và đóng neo cưỡng bức. Theo kiểu điều khiển thiết bị
người ta chia thiết bị căng kéo thành thiết bị căng kéo điều khiển bằng tay và điều
khiển tự động.
Qua khảo sát thực tế xây dựng cầu BTCT ƯST ở nước ta cho thấy việc xây dựng
các cầu nhịp giản đơn chiếm đa số. Các bó cáp sử dụng là loại 7 tao 12,7 hoặc 12 tao
12,7mm. Hành trình kéo của thiết bị căng kéo thông thường là H = 200÷250mm. Áp
suất làm việc của hệ thuỷ lực từ 50÷70MPa.
Qua khảo nghiệm các mẫu thiết bị có sẵn trên thế giới, qua phân tích ưu nhược
điểm của từng loại mẫu thiết bị và đối chiếu với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần thiết,
kết hợp với việc tìm hiểu công nghệ thi công dầm BTCT ƯST và nhu cầu thực tế khác
nhóm nghiên cứu lựa chọn được các thông số cơ bản thiết bị căng kéo kiểu thuỷ lực có
đóng neo cưỡng bức.
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1. Thïng dÇu
2. BÇu läc ®uêng hót
3. B¬m ®ãng neo
4. B¬m c¨ng kÐo
5. §éng c¬ ®iÖn
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18,19,22. Van an toµn nh¸nh
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Hình 3. Sơ đồ thuỷ lực thiết bị
16

20

12

13

14
15

7

8

4

3
9

M
5

6

1

10
2
11

50LIT

1

S¬ ®å bé nguån thuû lùc phï hîp víi ®ãng neo cuìng bøc
HìnhH×nh
3. 6.Sơ
đồ thủy lực thiết bị căng kéo có đóng neo

2.3. Lựa chọn bộ nguồn thuỷ lực phù hợp với điều khiển tự động
Bộ nguồn thuỷ lực bao gồm bơm thuỷ lực, bộ phân phối, các cụm van. Bơm thuỷ
lực là thiết bị biến cơ năng của động cơ sơ cấp thành áp năng của dòng chất lỏng công
tác. Bộ phân phối dùng để đổi nhánh dòng chảy từ bơm tới và phân phối chất lỏng
công tác vào các đường ống theo một quy luật nhất định. Các van thuỷ lực có tác dụng
bảo vệ an toàn cho động cơ sơ cấp, cho thiết bị căng kéo, khoá tải khi cần thiết, tạo sự
chuyển động nhẹ nhàng êm dịu hoặc theo các yêu cầu cụ thể khác… Nhờ vậy, có thể
điều khiển thiết bị căng kéo theo yêu cầu của công nghệ thi công. Sơ đồ thuỷ lực được
thể hiện trên hình 3.
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2.4. Lựa chọn hệ thống điều khiển tự động
Hệ thống điều khiển tự động thiết bị căng kéo có nhiệm vụ điều khiển các thao tác
của kích căng kéo theo đúng qui trình thi công kết cấu BTCT ƯST hiện hành, tự động
kiểm tra khống chế, các thông số cơ bản như lực căng của bó cáp, độ dãn dài của bó
cáp, hiển thị các thông số trên màn hình, phòng ngừa các sự cố có thể xẩy ra, lưu giữ
kết quả thi công cho từng bó cáp, từng dầm BTCT DƯL của từng công trình thi công.

Hình 4. Sơ đồ khối điều khiển tự động thiết bị căng kéo đóng neo cưỡng bức
Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu nước ngoài về hệ điều khiển thiết bị căng kéo và tìm
hiểu thực tế, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phương án sử dụng PLC để thiết kế tổng
thể cho phần điều khiển tự động (Hình 4), từ đó xây dựng sơ đồ khối hệ điều khiển tự
động (Hình 5), lựa chọn các linh kiện và thiết bị cụ thể phù hợp.
2.5. Những giải pháp được áp dụng
Chất lượng của hệ thống thiết bị căng kéo có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng thi
công kết cấu BTCT DƯL. Do đó để nâng cao chất lượng các công trình, chúng ta cần
tìm ra các giải pháp nhằm hiện đại hoá thiết bị, đồng thời khắc phục những nhược
điểm của các thiết bị căng kéo hiện nay đang sử dụng.
2.5.1. Số hóa lực kéo và hiển thị lực kéo trong suốt quá trình thi công
Lực kéo của các thiết bị căng kéo hiện có ở nước ta được xác định thông qua chỉ số
của đồng hồ áp lực. Các loại đồng hồ này chủ yếu là loại đồng hồ ống kiểu lò xo có độ
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chính xác thấp (sai số ≥ 1, 5%), chất lượng không cao, kém nhạy. Nhóm nghiên cứu đề
xuất giải pháp số hoá lực kéo thông qua sensor áp suất và các bộ chuyển đổi. Như vậy
lực kéo đo được sẽ cho kết quả chính xác hơn đồng thời tự động hoá quá trình điều
khiển, hiển thị lực kéo, điều chỉnh khống chế và xử lý quá trình căng kéo theo
chương trình.
2.5.2. Tự động điều chỉnh tốc độ gia tải của bó cáp theo qui trình thi công
Đối với các thiết bị căng kéo hiện nay, việc thay đổi tốc độ gia tải (tốc độ kéo) của
bó cáp, phải điều chỉnh các van phân phối kiểu tay vặn bằng tay, khó có thể đạt tới sự
phù hợp theo quy trình thi công cho phép. Nhóm nghiên cứu đã chọn giải pháp sử
dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ, làm thay đổi lưu lượng của bơm thuỷ lực,
dẫn đến thay đổi tốc độ của thiết bị căng kéo cho phù hợp với từng loại dầm, từng bó
cáp theo đúng quy trình thi công. Sử dụng biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ hoàn
toàn có thể điều chỉnh tốc độ gia tải của bó cáp theo quan hệ giữa lực kéo và độ dãn
dài đảm bảo yêu cầu của quy trình thi công. Mặt khác, việc điều chỉnh tốc độ động cơ
dẫn động bơm thuỷ lực thông qua biến tần sẽ làm lưu lượng của bơm thay đổi vô cấp,
điều đó thuận lợi cho việc tự động hoá quá trình điều chỉnh tốc độ gia tải bó cáp theo
đúng tiêu chuẩn thi công quy định.
2.5.3. Thiết kế bộ phận đóng neo cưỡng bức, số hoá lực đóng neo
Hầu hết các thiết bị căng kéo hiện có ở nước ta, đều đóng neo kiểu tự do. Với kiểu
đóng neo này, muốn bó cáp đạt được lực thiết kế Pk phải kéo vượt lên từ 1,02 Pk ÷
1,08Pk, sau đó xả áp lực về 0,1Pk thì các nêm neo cùng với cáp CĐC sẽ tụt lại và tì sát
vào đầu neo. Độ chuyển dịch của nêm neo công tác phụ thuộc vào khe hở của đĩa hạn
vị, loại nêm neo, loại cáp CĐC và độ trượt giữa nêm neo và cáp. Nhóm nghiên cứu đã
chọn giải pháp thiết kế bộ phận đóng neo cưỡng bức. Với kiểu đóng neo này, khi kéo
tới lực thiết kế 1,0Pk bộ phận đóng neo sẽ tự động đóng chặt các nêm vào neo và cố
định cáp CĐC với neo. Mặt khác với bộ phận đóng neo này có thể tự động hoá được
quá trình điều khiển, đặt trước, hiển thị lực đóng neo, kiểm tra, khống chế thuận tiện.
2.5.4. Số hóa và kiểm soát độ dãn dài của bó cáp, hiển thị trên màn hình
Độ dãn dài của bó cáp thể hiện lực kéo thực tế của bó cáp, thể hiện hiệu quả việc
tạo DƯL cho kết cấu. Việc kiểm soát độ dãn dài của bó cáp là rất quan trọng. Không
kiểm soát được độ dãn dài của bó cáp đồng nghĩa với việc không kiểm sóat được chất
lượng kết cấu BTCT DƯL. Thông thường để đo độ dãn dài của bó cáp, người ta
thường dùng thước lá, thước dây để đo. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất sử dụng sensor
đo độ dài. Với sensor này cho kết quả đo có độ chính xác cao, có thể tự động hóa quá
trình căng kéo, số hoá độ dãn dài của bó cáp và hiển thị trên màn hình trong suốt quá
trình căng kéo.
131

132

2.5.5. Kiểm soát được hành trình của kích, phòng ngừa các sự cố và tai nạn
Đối với các thiết bị căng kéo thông thường không có hệ điều khiển tự động; do
việc đào tạo thợ vận hành chưa được các nhà thầu quan tâm đúng mức, các tư vấn
giám sát hiện trường chưa kiểm tra sát sao trình độ thợ vận hành... nên đã xẩy ra một
số sự cố do lỗi thợ vận hành, gây tổn thất cho nhà thầu và công trình.
Nhờ giải pháp đưa các sensor đo hành trình của kích (sensor đo độ dãn dài của bó
cáp), nên hành trình của kích luôn được giám sát trong suốt quá trình căng kéo. Đồng
thời cùng với các sensor đo áp suất, các công tắc hành trình, rơ le tự ngắt, hệ thống loa
cảnh báo và cảnh báo trên màn hình hoàn toàn có thể khống chế, cảnh báo và luôn
đảm bảo an toàn cho thiết bị trong suốt quá trình làm việc, tránh được các sự cố và tai
nạn đáng tiếc xảy ra.
2.5.6. Phân phối dòng dầu thuỷ lực một cách hợp lý và hoàn toàn tự động
Việc điều khiển dòng dầu thuỷ lực cho hầu hết các thiết bị căng kéo hiện có,
thường sử dụng các van phân phối điều khiển bằng tay (kiểu tay vặn hoặc tay gạt),
nhóm nghiên cứu đã sử dụng van phân phối điện từ để điều khiển dòng dầu cung cấp
cho thiết bị. Loại van này có thể điều khiển dòng dầu theo các chương trình đã cài đặt
sẵn và đảm bảo an toàn cho thiết bị.
2.6. Kết quả nghiên cứu
Tính năng kỹ thuật và phạm vi ứng dụng thiết bị căng kéo điều khiển tự động được
trình bầy trong bảng. Một số hình ảnh của thiết bị được giới thiệu trên các hình vẽ 6.
Tính năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị căng kéo điều khiển tự động
TT

Đơn vị đo

Thông số

1

THIẾT BỊ CĂNG KÉO CÓ ĐÓNG NEO CƯỠNG BỨC

1.1

Kiểu loại

Trị số

KĐ-2100-460
Phần căng kéo

1.2

Lực kéo tối đa

kN

2100

Hành trình kéo tối đa

mm

250

Áp suất làm việc tối đa của hành trình kéo

Bar

500

Áp suất làm việc tối đa của hành trình thu

Bar

50

Diện tích làm việc của hành trình kéo

cm 2

417,2

2

279,8

Diện tích làm việc của hành trình hồi kích

cm

Đường kính lỗ thông tâm

mm

φ125

Phần đóng neo cưỡng bức

1.3
Lực đóng neo tối đa

kN

460
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Hành trình đóng neo tối đa

mm

30

Áp suất làm việc tối đa của khi đóng neo

Bar

320
2

Diện tích làm việc của hành trình đóng neo

cm

Diện tích làm việc của hành trình thu neo

cm 2

11, 6

1.4

Kích thước tổng thể (Đường kính x Dài)

mm

340 x 810

2

BỘ NGUỒN THỦY LỰC PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

2.1

Kiểu loại

BTL-4-500

2.2

Áp lực làm việc tối đa

MPa

50

2.3

Lưu lượng làm việc tối đa

Lít/phút

4

2.4

Phân phối thủy lực

-

Điện thủy lực

2.5

Kiểu điều khiển bơm

-

Tự động. Bán tự
động. Bằng tay

2.6

Động cơ dẫn động
Công suất
Tốc độ quay

kW
Vòng/phút

4, 0
1460

2.7

Dung tích dầu thủy lực

Lít

50

3

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

3.1

Kiểu loại

ĐK-2100-460

3.2

Kiểu điều khiển

-

Tự động. Bán tự
động. Bằng tay

3.3

Chỉ báo, khống chế lực kéo của bó cáp

kN

0÷2100

3.4

Chỉ báo, khống chế độ dãn dài của bó cáp

mm

0÷250

3.5

Chỉ báo, khống chế lực đóng neo công tác

kN

0÷460

149

3.6

Hiển thị các thông số lực, độ dãn dài của bó cáp
trên màn hình

Màn hình thao
tác
Ghép nối máy
tính

3.7

Điều chỉnh tốc độ gia tải cho bó cáp

0÷20

4

Phạm vi ứng dụng:
- Tự động điều khiển thiết bị căng kéo theo đúng qui trình thi công hiện hành
- Kéo thép và bó cáp CĐC tạo DƯL cho kết cấu BTCT đúng lực kéo cần thiết
- Thiết bị căng kéo làm việc phù hợp với loại neo OVM 13-12; VSL 13-12; OVM 15-9
- Có thể căng kéo bó cáp cho cầu dây văng với lực kéo đúng theo yêu cầu.
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kN/séc

Hình 6. Một số hình ảnh về thiết bị căng kéo điều khiển tự động
3. KẾT LUẬN
Nghiên cứu chế tạo thiết bị căng kéo thép CĐC điều khiển tự động có tính năng kỹ
thuật phù hợp với qui trình công nghệ thi công hiện hành, với trình độ công nghệ chế
tạo trong nước, trang thiết bị hiện có… là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng
phần nào nhu cầu nâng cao chất lượng thi công dầm BTCT ƯST.
Đề tài đã lựa chọn được các phương án thiết kế hợp lý cho kích căng kéo có đóng
neo cưỡng bức, bộ nguồn thủy lực phù hợp với điều khiển tự động và hệ điều khiển tự
động. Qua nghiên cứu đã xác định được các thông số làm việc thích hợp của thiết bị
như lực kéo, hành trình làm việc, lực đóng neo, lỗ thông tâm...
Thiết bị sau khi chế tạo đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Các chỉ tiêu
chất lượng của thiết bị đã được Phòng thí nghiệm Quốc gia về Thiết bị thi công chuyên
dùng VILAS 267 kiểm định và cấp chứng chỉ chất lượng.
Qua quá trình nghiên cứu, các tác giả đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu
tư nghiên cứu sâu hơn nữa để phát triển và áp dụng hệ thống điều khiển tự động phù
hợp cho tất cả các thiết bị căng kéo của các hãng khác nhau và các chủng loại khác
nhau nhất là các thiết bị hiện có tại Việt Nam đồng thời cho phép ứng dụng kết quả
nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng dầm cầu và các kết cấu
BTCT DƯL.
Thiết bị đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Giá thành của thiết bị chỉ
bằng 40-50% thiết bị có tính năng tương đương nhập ngoại. Các chỉ tiêu chất lượng
của thiết bị hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của công nghệ thi công.
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NGHIÊN CỨU DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ
VÀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐỊNH LƯỢNG
PHUN XI MĂNG TRONG CÔNG NGHỆ THI CÔNG CỌC
XI MĂNG ĐẤT GIA CỐ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH
KS. NGUYỄN CHÍ MINH
Trung tâm KHNCN Máy xây dựng và CKTN
Viện Khoa học và công nghệ GTVT
Tóm tắt: Dây chuyền thiết bị thi công cọc xi măng đất (CXMĐ) là tổ hợp gồm máy
cơ sở, thiết bị khoan, thiết bị cấp xi măng rời, hệ định lượng phun xi măng và hệ điều
khiển với các tính năng kỹ thuật đồng bộ phù hợp. Trên cơ sở những thiết bị thi công
có sẵn trong nước các tác giả đề xuất chế tạo hệ định lượng - điều khiển và nhập
ngoại thiết bị khoan để có được dây chuyền thiết bị đồng bộ thi công CXMĐ. Hệ thống
định lượng - điều khiển thiết bị thi công CXMĐ do nhóm nghiên cứu được thiết kế điều
khiển tự động kỹ thuật số mang lại nhiều ưu điểm trong vận hành, nâng cao năng suất,
giảm suất tiêu hao năng lượng, hiển thị các thông số cơ bản của quá trình công
nghệ… nhất là đảm bảo độ đồng đều của hỗn hợp vật liệu trên toàn bộ thể tích của
CXMĐ và nâng cao chất lượng CXMĐ. Thiết bị sau khi chế tạo đã được thử nghiệm ở
hiện trường bước đầu cho kết quả tốt.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gia cố nền đất yếu bằng CXMĐ là một trong những công nghệ đã và đang được
thế giới quan tâm và áp dụng trong nhiều hạng mục công trình quan trọng. Công nghệ
này tỏ rõ tính ưu việt đối với các công trình có tải trọng phân bố đều trên diện tích
rộng như sân bay, bãi đỗ xe, bến cảng… Ưu điểm của công nghệ này là tiến độ thi
công nhanh, đặc biệt không gây rung động mạnh, không tạo ra chất thải trong quá trình
thi công, có thể thi công trong khu dân cư hoặc các đô thị. Chi phí xử lý nền đất yếu
theo công nghệ này có thể giảm đến 30% so với các phương pháp gia cố khác.
Để thi công các cọc gia cố, cần phải có hệ thống thiết bị chuyên dùng. Ở các nước
có ngành công nghiệp chế tạo máy phát triển, các thiết bị này đã được chế tạo và sử
dụng rộng rãi trong thực tế thi công. Giá nhập khẩu hệ thống thiết bị này tới hơn chục
tỷ VNĐ.
Theo quan điểm phát huy nội lực, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải,
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theo nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2007-2008, Viện Khoa học và Công nghệ
GTVT được giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu dây chuyền thiết bị đồng bộ và thiết kế
chế tạo thiết bị tự động định lượng phun xi măng trong công nghệ thi công CXMĐ gia
cố nền móng công trình” mã số DT 073012. Mục đích của đề tài là:
● Nghiên cứu dây chuyền thiết bị đồng bộ phục vụ công nghệ thi công CXMĐ gia
cố nền đất yếu theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam, giúp
các đơn vị thi công lựa chọn thiết bị đồng bộ hợp lý.
● Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ định lượng - điều khiển phù hợp với các thiết
bị hiện có trong nước để tạo thành dây chuyền thiết bị thi công CXMĐ đồng bộ, với
qui trình công nghệ thi công hiện hành, với trình độ công nghệ chế tạo trong nước, đáp
ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.
2. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ THI CÔNG CXMĐ THEO CÔNG NGHỆ
TRỘN KHÔ
Dây chuyền thiết bị thi công CXMĐ là một tổ hợp gồm các thiết bị: Máy cơ sở,
thiết bị khoan, thiết bị cấp xi măng rời, hệ định lượng phun xi măng và hệ điều khiển
(Hình 1).
Máy cơ sở là thiết bị có nhiệm vụ neo giữ giá khoan và dẫn động cho mũi khoan
chuyển động xoay, tịnh tiến lên xuống và thay đổi góc nghiêng (góc xiên) giá khoan
theo các yêu cầu trong thi công CXMĐ. Máy cơ sở của thiết bị thi công CXMĐ phải
đảm bảo các thông số làm việc phù hợp với quá trình thi công CXMĐ như tốc độ
khoan, tốc độ nâng hạ đầu khoan, tốc độ di chuyển toàn máy, khả năng điều chỉnh góc
nghiêng của giá khoan. Ngoài tính năng làm việc, máy cơ sở còn phải đảm bảo độ ổn
định, đồng thời phải đảm bảo chi phí hợp
lý trong quá trình thi công. Việc sử dụng
các máy cơ sở có sẵn trong nước giúp cho
các nhà thầu giảm kinh phí đầu tư.
Thiết bị khoan bao gồm giá khoan,
đầu khoan, cần khoan và mũi khoan. Giá
khoan có thể chuyển động lên xuống và
thay đổi góc nghiêng nhờ các xi lanh thuỷ
lực được dẫn động từ máy cơ sở. Đầu
khoan được dẫn động bởi nguồn thuỷ lực
của máy cơ sở, hoặc nguồn điện từ lưới
điện.
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Hình 1. Mô hình tổng thể dây chuyền
thiết bị thi công CXMĐ

Khi khoan, nhờ trọng lượng bản thân của thiết bị khoan và góc xoắn của mũi
khoan cùng với tốc độ hạ của tời mà mũi khoan đi vào nền đất với chiều sâu yêu cầu.
Hệ thống nâng hạ thiết bị khoan được dẫn động nhờ nguồn thuỷ lực hoặc điện của máy
cơ sở.
Thiết bị cấp xi măng thông thường là xe chuyên dùng chứa và vận chuyển xi măng
rời từ nhà máy sản xuất tới nơi tiêu thụ. Nhờ có bơm xi măng dẫn động khí nén mà xi
măng được vận chuyển từ thùng chứa của xe tới thùng định lượng của thiết bị định
lượng và phun xi măng.
Hệ định lượng và phun xi măng có nhiệm vụ định lượng xi măng cho từng cọc,
phun xi măng đúng tỷ lệ cấp phối với đất theo tốc độ rút mũi khoan cùng với việc trộn
đều hồn hợp xi măng - đất của mũi khoan.
Hệ điều khiển có nhiệm vụ điều khiển toàn bộ các thao tác trong thi công CXMĐ:
điều khiển tự động việc định lượng xi măng với sai số trong phạm vi cho phép, điều
khiển quá trình tự động phun xi măng đồng đều theo thể tích của CXMĐ, lưu giữ số
liệu, hiển thị và in kết quả lượng xi măng phân bố theo chiều sâu của cọc.
3. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT BỊ THI CÔNG CXMĐ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU
KIỆN VIỆT NAM
Thiết bị đồng bộ thi công CXMĐ là sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo máy
hiện đại, đã được các hãng nổi tiếng trên thế giới chế tạo ở mức độ hiện đại khác nhau,
với những đặc tính kỹ thuật và kết cấu khác nhau. Trong khi đó ngành công nghiệp
chế tạo máy trong nước còn rất sơ khai; những vấn đề về vật liệu, công nghệ nhiệt
luyện, công nghệ chế tạo chính xác... là những điểm yếu chủ yếu của chúng ta. Chúng
ta không đủ năng lực chế tạo toàn bộ thiết bị đồng bộ thi công CXMĐ, nhưng cũng
không có khả năng nhập đồng bộ hàng loạt các thiết bị đó. Qua nghiên cứu và phân
tích về khả năng lựa chọn các thiết bị trong dây chuyền thiết bị thi công CXMĐ, các
tác giả đề xuất định hướng như sau:
• Máy cơ sở, thiết bị cấp xi măng rời hiện tại nhiều đơn vị thi công trong nước có
sẵn; có thể sử dụng tốt trong dây chuyền thiết bị đồng bộ thi công CXMĐ. Ưu tiên sử
dụng máy đóng cọc bánh xích làm máy cơ sở.
• Thiết bị khoan hiện tại trong nước chưa chế tạo hoặc chế tạo được nhưng chất
lượng không cao; do đó đề xuất nhập ngoại phần đầu khoan. Các phụ kiện khác như
mũi khoan, cần khoan, giá khoan trong nước hoàn toàn chế tạo được với chất lượng tốt
phù hợp với chiều sâu và loại hình địa chất cụ thể.
• Hệ định lượng phun xi măng và hệ điều khiển tự động của dây chuyền thiết bị
đồng bộ thi công CXMĐ là hai thiết bị mà chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo thành
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công trong thời gian cho phép đảm bảo chất lượng yêu cầu có tính năng kỹ thuật phù
hợp có thể thay thế nhập ngoại với giá thành thấp.
Bảng 1 và 2 giới thiệu một số máy cơ sở hiện có trong nước có thể làm máy cơ sở
và một số đầu khoan có thể sử dụng trong dây chuyền thiết bị đồng bộ thi công
CXMĐ.
Bảng 1. Thông số kỹ thuật một số máy cơ sở hiện có trong nước
Tốc độ tời
nâng
[m/ph]

Áp lực lên
nền
[kG/cm2]

Trọng
lượng
máy [T]

7

0,5-5

1,0

45

Bánh xích

8

2-5

0,492

65

Bánh xích

8

2-5

0,492

65

Bánh xích

10

1-5

0,492

85

Bánh xích

6

1,5 – 4,5

0,492

45

Bánh xích

Tên máy cơ sở

Tải trọng
nâng của
tời [T]

Máy đóng cọc PD7-60R
(Hitachi- Nhật Bản)
Máy đóng cọc DH40895M (Nippon Sharyo Nhật Bản)

Kiểu di
chuyển

Máy đóng cọc 85P
(Kobelco – Nhật Bản)
Máy đóng cọc IPD-100
(IHI-Nhật Bản)
Máy đóng cọc SDJ-510
(Sumitomo- Nhật Bản)

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của một số loại đầu khoan CXMĐ
Hãng chế tạo

Tốc độ
quay[v/ph]

Mô men
max[kNm]

Công suất
[kW]

Kiểu truyền
động

Mitshubishi (Nhật Bản)

8; 14; 25

60,25

45

Điện

Mitsui-Rheinstahl (Nhật Bản)

25; 29; 50

65

55

Điện

Nissha-DHJ12 (Nhật Bản)

25-100

52

40

Thủy lực

Keller-DSM (Đức)

21-64

40

37

Thủy lực

Trung Quốc

8; 14; 18;

26; 32; 50

30

30

Điện

4. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ ĐỊNH LƯỢNG – ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ
4.1. Lựa chọn Hệ định lượng phun xi măng
Với thiết bị thi công CXMĐ theo công nghệ trộn khô thì hệ định lượng phun xi
măng làm việc dựa trên nguyên lý vận chuyển vật liệu rời bằng khí nén. Qua nghiên
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cứu thiết bị của các nước trên thế giới, nhóm nghiên cứu đề tài lựa chọn sơ đồ nguyên
lý làm việc của hệ định lượng phun xi măng được trình bầy trên hình 2 và sơ đồ mạch
điều khiển khí nén trên hình 3.
Kết cấu của hệ định lượng phun xi măng bao gồm:
Rơ le áp suất
Hệ thống van xi
măng-khí

V1

Nạp xi măng vào thùng cân

V3
V2

MÁY
NÉN
NÉN
KHÍKHÍ

Thùng định lượng xi
măng

THÙNG CÂN
XI MĂNG

V§C1
VMC
V§C2

Khí xả

Cơ cấu phân phối xi
măng

M
cq

V4

V5

V6

Hỗn hợp xi măng khí tới
hố khoan

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý kết cấu của hệ định lượng phun xi măng
và các van xi măng khí
• Cơ cấu phân phối xi măng
• Cơ cấu chấp hành (các van, các xilanh đóng mở van)
• Hệ thống khí nén
• Cơ cấu di chuyển
• Kết cấu thép (thùng định lượng xi măng, khung treo)

DKi - Các van điện-khí
Xli - Các xilanh khí đóng-mở các van Vi
VMC - Van một chiều
VDC1, VDC2 - Van khoá
VAT - Van an toàn khí nén
DH - Đồng hồ áp suất khí nén
MN - Máy nén khí
BL - Bầu lọc tách nước

Hình 3. Sơ đồ điều khiển các van xi măng khí
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Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích các mẫu thiết bị có sẵn, tham khảo các tài
liệu của nước ngoài, tìm hiểu các chủng loại vật tư cần thiết, đồng thời tìm hiểu các
trang thiết bị công nghệ cũng như trình độ thợ hiện tại trong nước và đã chọn các
thông số cơ bản của hệ định lượng - phun xi măng như sau:
• Để đảm bảo độ ổn định trong quá trình cân định lượng và phun, thùng định lượng
được thết kế treo trên khung qua 3 đầu cân (loadcell).
• Cơ cấu phân phối xi măng kiểu van quay cánh gạt, dẫn động bằng động cơ điện
đảm bảo làm việc ổn định, không bị kẹt, dễ dàng điều khiển tự động.
• Cơ cấu chấp hành, các van nạp và phun xi măng được thiết kế kiểu van cánh
bướm đóng mở bằng xilanh khí nén (thông qua các van điện - khí) đảm bảo đóng mở
nhanh, chính xác, kín khít, thuận tiện cho việc điều khiển tự động.
• Nguồn khí nén sử dụng máy nén khí kiểu piston áp suất thấp.
• Toàn bộ hệ được đặt trên khung sắt xi di chuyển bánh lốp kéo theo đảm bảo tính
cơ động trong thi công, dễ dàng tháo lắp, thay thế, vận chuyển.
4.2. Lựa chọn Hệ điều khiển tự động
Tự động hóa quá trình hoạt động của thiết bị thi công là khuynh hướng phát triển
hiện nay của ngành công nghiệp chế tạo máy trên thế giới nói chung và thiết bị thi
công CXMĐ nói riêng. Hệ điều khiển thiết bị định lượng phun xi măng chế tạo trong
nước phải đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật như sau:
• Đảm bảo chính xác và tin cậy.
• Kết cấu đơn giản, gọn nhẹ, dễ thay đổi chức năng điều khiển khi cần thiết.
• Có các chế độ điều khiển bán tự động và tự động.
• Có khả năng lắp ráp trong nước.
Theo đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động
theo kiểu lắp ghép các modul chuyên dụng họ PLC. Trên hình 4 thể hiện sơ đồ khối hệ
điều khiển tự động thiết bị. Các tín hiệu đầu vào bao gồm:
• Chiều sâu cọc: được lấy tín hiệu từ cảm biến đo độ sâu (Encorder).
• Khối lượng xi măng: được lấy tín hiệu từ 3 đầu cân điện tử (Loadcell).
Tín hiệu đủ áp suất khí nén: được lấy từ rơle áp suất.
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MÀN HÌNH THAO TÁC VÀ HIỂN THỊ
HỆ CÂN
ĐIỆN TỬ
(Gồm 3
đầu đo)
ĐẦU ĐO
DỊCH
CHUYỂN

BỘ ĐIỀU
KHIỂN
TRUNG TÂM
PLC

TÍN
HIỆU ĐỦ
ÁP SUẤT

- Các van điện khí
- Đèn báo và loa
cảnh báo

BỘ
BIẾN
TẦN

Bộ
ghép
nối

Mô tơ dẫn
động cơ
cấu phân
phối XM

Lưu dữ liệu

Hình 4. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tự động thiết bị định lượng - phun xi măng
Kiểm soát chiều sâu của CXMĐ:
Việc hạ và rút cần khoan trong quá trình thi công CXMĐ được thực hiện nhờ bộ
tời (hoặc xích) trên máy cơ sở. Những dây chuyền thiết bị thi công chưa có hệ điều
khiển tự động, việc kiểm soát chiều sâu CXMĐ được thực hiện thông qua việc quan
sát các vạch chia chiều dài trên cần khoan. Những thiết bị loại này không thể điều
chỉnh lượng xi măng đồng đều trên toàn bộ thể tích cọc.
Các tác giả đã nghiên cứu thiết kế cụm đo chuyển dịch mũi khoan có sử dụng
Encorder để đo chiều sâu cọc. Sử dụng Encorder cho kết quả đo với độ chính xác cao
(độ phân giải tới 1cm) và thuận tiện cho tự động hóa, số hóa chiều sâu cọc và hiển thị
trên màn hình trong quá trình thi công.
Đầu đo dịch chuyển
Encorder

Bộ xử lý
trung tâm

Độ chuyển dịch
của mũi khoan

Hiển thị chiều sâu
cọc trên màn hình

Hình 6. Sơ đồ kiểm soát chiều sâu CXMĐ

Encorder

Cụm đo chuyển dịch mũi khoan

Hình 5. Sơ đồ kiểm soát chiều sâu CXMĐ
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Loadcell đo trọng
lượng xi măng

Sự thay đổi trọng lượng
thùng định lượng xi măng

Bộ xử lý
trung tâm

Hiển thị trọng lượng xi
măng trên màn hình
cọc trên màn hình

Hình 7. Sơ đồ kiểm soát trọng lượng xi măng phun vào đất nền

Loadcell

Hình 6. Sơ đồ kiểm soát trọng lượng xi măng phun vào đất nền
Kiểm soát trọng lượng xi măng phun:
Để kiểm soát trọng lượng xi măng phun tức thời và tích lũy theo từng CXMĐ, các
tác giả đã sử dụng 03 loadcell đo trọng lượng thùng cân xi măng. Nhờ đó trọng lượng
xi măng được kiểm soát chặt chẽ và hiển thị trên màn hình. Việc số hóa trọng lượng xi
măng là cơ sở quan trọng để thực hiện quá trình điều khiển tự động.
Kiểm soát áp suất khí nén:
Trong công nghệ trộn khô, áp suất khí
nén tại vị trí trộn xi măng với đất nên giữ
thấp nhằm tránh hiện tượng dồn đọng khí
và chuyển dịch đất. Nhưng nếu áp suất khí
quá thấp, xi măng có thể không được phân
bố lên toàn bộ khối đất gia cố. Việc kiểm
soát áp suất khí nén được thực hiện thông
qua rơle áp suất.

Hình 7. Rơle áp suất lắp trên thiết bị

Tự động hoá việc đóng mở các van xi
măng - khí:
Nguyên lý làm việc của thiết bị định
lượng - phun xi măng dựa trên nguyên lý
vận chuyển bằng khí nén. Để thuận tiện
cho việc tích hợp điều khiển tự động,
nhóm nghiên cứu đã thiết kế chế tạo các xi
lanh mô men để đóng mở các van xi
măng-khí, các xi lanh này được điều khiển
tự động thông qua các van điện khí nhờ
các chương trình đã thiết lập sẵn và cài đặt
trong phần mềm điều khiển.
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Hình 8. Xi lanh mô men để đóng mở các
van xi măng - khí

Hệ thống thiết bị thi công CXMĐ cần phải được điều khiển tự động theo các
chương trình đã được cài đặt sẵn. Phần mềm điều khiển được xây dựng theo qui trình
thi công CXMĐ hiện hành (TCXDVN 385-2006). Chương trình điều khiển được xây
dựng ở dạng mở. Các thông số đặc thù của từng công trình cụ thể được nạp vào
chương trình điều khiển theo giao diện trên màn hình thao tác như đường kính cọc,
chiều sâu cọc, trọng lượng xi măng trên 01 mét dài cọc, trọng lượng xi măng cho
toàn bộ chiều dài cọc. Hệ định lượng đảm bảo sai số không vượt quá 5%; Hệ điều
khiển hiển thị các thông số thi công trên màn hình trong suốt thời gian thi công; lưu
giữ số liệu và in kết quả lượng xi măng đã thi công cho từng cọc gia cố theo chiều
sâu của cọc.
Tự động điều chỉnh lượng xi măng theo yêu cầu:
Việc điều chỉnh lượng xi măng phun theo tốc độ rút của mũi khoan sao cho lượng
xi măng trên mỗi mét cọc đồng đều theo yêu cầu thiết kế là rất quan trọng, nó ảnh
hưởng trực tiếp tới chất lượng của CXMĐ.
CƠ CẤU PHÂN
PHỐI XM

Động cơ điện

Encorder

BỘ XỬ LÝ

Loadcell

TRUNG TÂM

BIẾN TẦN

Đặt lượng XM
phun trên mỗi
mét cọc

Hình 9. Sơ đồ điều khiển lượng xi măng phun theo tốc độ rút mũi khoan
Trọng lượng xi măng trên 01m dài cọc theo thiết kế của từng công trình cụ thể
được nạp vào phần mềm điều khiển tự động theo giao diện trên màn hình. Qua đó bộ
xử lý trung tâm điều khiển biến tần làm thay đổi tốc độ của động cơ điện dẫn động cơ
cấu phân phối xi măng. Trọng lượng xi măng phun và chiều sâu cọc liên tục được
truyền tới bộ xử lý trung tâm. Nếu lượng xi măng nhỏ hơn yêu cầu (hoặc ngược lại),
bộ xử lý trung tâm sẽ điều khiển để biến tần thay đổi tần số làm cho động cơ điện thay
đổi tốc độ quay và lượng xi măng phun được điều chỉnh cho tới khi nào trọng lượng xi
măng trên từng mét dài của cọc đảm bảo yêu cầu.
Bên cạnh việc điều khiển lượng xi măng phun bằng cách thay đổi tốc độ quay của
cơ cấu phân phối xi măng người ta còn thay đổi áp suất khí nén “hóa lỏng xi măng”
trong thùng cân nhằm thay đổi hiệu suất nạp liệu.
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5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Thiết bị tự động định lượng phun xi măng do đề tài chế tạo có các thông số kỹ
thuật trình bầy trong bảng 3 và một số hình ảnh về thiết bị trên hình 10, 11.
Bảng 3. Tính năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị tự động định lượng phun xi măng
TT

Đơn vị đo

Thông số

Trị số

Hệ định lượng

1

Dung tích thùng chứa xi măng

Lít

850

Trọng lượng xi măng tối đa cho 1 lần nạp

kG

1100

Áp lực hệ thống khí nén max

kG/cm2

6

Sai số định lượng xi măng cho 1m dài cọc

%

≤4

Sai số định lượng xi măng trên chiều dài cọc

%

≤3

Kiểu di chuyển

Trên khung chuyên dùng 2
bánh lốp kéo theo

Hệ thống điều khiển tự động

2

Kiểu điều khiển

Tự động, Bán tự động

Hiển thị chiều dài của cọc và lượng xi măng.

Trên màn hình thao tác

In kết quả cho từng cọc

Trên máy in chuyên dùng

Điều chỉnh lượng phun xi măng

Vô cấp

Cổng ghép nối với máy tính ngoài

Cổng COM, USB

Điều chỉnh tốc độ quay của động cơ dẫn động cơ cấu Bằng biến tần,
phân phối xi măng
điều khiển từ PLC
Cơ cấu chấp hành
Đóng mở các cửa van khí nén - xi măng
3
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Tự động
bằng xilanh mômen

Máy nén khí

Kiểu piston

Công suất

kW

15

Năng suất

m3/ph

2,6

Áp suất khí nén max

kG/cm2

6

Thùng định lượng

Biến tần điều khiển tốc độ

Màn hình giao diện

Hình 10. Một số hình ảnh chế tạo thết bị tự động định lượng phun xi măng
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Dựa trên những thành tựu khoa học công nghệ trên thế giới, qua phân tích hệ
thống thiết bị thi công CXMĐ phục vụ gia cố nền đất yếu, các tác giả đã chỉ rõ danh
mục và các thông số cơ bản của từng thiết bị trong dây chuyền thiết bị đồng bộ. Các
kết quả này giúp cho các nhà thầu có thể đầu tư toàn bộ dây chuyền thiết bị đồng bộ
hoặc một số thiết bị bổ sung cần thiết để có đủ hệ thống thiết bị đồng bộ.
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất sử dụng những thiết bị sẵn có trong nước như máy cơ
sở, thiết bị cấp xi măng rời, nhập thiết bị khoan đồng thời chế tạo trong nước hệ định
lượng phun xi măng và hệ điều khiển để có được dây chuyền thiết bị thi công CXMĐ
với tính năng kỹ thuật tiến tiến có thể thay thế nhập ngoại. Các giải pháp được đề xuất
điều khiển tự động thiết bị nhằm điều khiển và tự động hóa toàn bộ các hoạt động của
dây chuyền thiết bị: Số hóa và kiểm soát chiều sâu của CXMĐ, trọng lượng xi măng
phun vào đất nền và hiển thị trên màn hình trong suốt quá trình thi công; Sử dụng biến
tần thay đổi tốc độ quay của động cơ điều chỉnh lượng xi măng phun; Tự động điều
chỉnh lượng xi măng phun theo tốc độ rút của mũi khoan đảm bảo độ đồng đều tỷ lệ xi
măng đất theo yêu cầu thiết kế với sai số ≤4%; Tự động đóng mở các van xi măng khí phù hợp với các thao tác; Lưu giữ kết quả thi công cho từng CXMĐ.
Thiết bị sau khi chế tạo đã được thi công thử nghiệm ở hiện trường bước đầu cho
kết quả tốt. Các chỉ tiêu chất lượng của thiết bị đã được cơ quan chức năng kiểm định
và cấp chứng chỉ chất lượng.
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Hình 11. Một số hình ảnh thết bị thi công ngoài hiện trường
Kiến nghị
Các cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ cho phép các thiết bị thi công CXMĐ có
khả năng tự động điều chỉnh lượng xi măng đồng đều trên toàn thể tích CXMĐ theo
yêu cầu của từng công trình mới được tham gia thi công.
Đề nghị các cấp quản lý cho phép sử dụng rộng rãi thiết bị do nhóm nghiên cứu
thiết kế để thay thế nhập ngoại.
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TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
GIA CÔNG THÂN KHỚP NỐI TREO THANH KELLY
CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI KH125-3 TRÊN MÁY CNC
PGS.TS NGUYỄN VĂN VỊNH
KS. LÊ TOÀN THẮNG
Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Khoa Cơ khí
Trường Đại học Giao thông vận tải

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm tắt cấu tạo của khớp nối treo thanh kelly của máy
khoan KH125 - 3. Cách tính toán thiết kế, lập quy trình công nghệ gia công thân khớp
nối treo trên máy phay CNC 5 trục và mô phỏng quá trình gia công thân khớp nối treo
trên phần mềm Master CAM. Đây là kết quả của đề tài NCKH thuộc dự án Giáo dục
đại học II của Trường Đại học Giao thông vận tải.
Summary: This paper presents briefly structure of the joint to hang KELLY bar of
KH125-3 drill machine. This paper also describes about method of calculating,
designing and establishing technology process to manufactures the joint body of 5 axis
CNC manufacturing center and simulating manufacturing process the joint body on
Master CAM. This is the result of scientific research topic under the Higher Education
Project II of the University of Transport
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Máy khoan cọc nhồi KH125-3 của hãng HITACHI là một trong những loại máy
khoan cọc nhồi được sử dụng rộng rãi trong công tác thi công nền móng hiện nay. Đây
là loại máy có năng suất cao và phù hợp với nhiều loại địa chất khác nhau. Máy có thể
khoan được những cọc có đường kính từ 0,8 ÷ 2m, chiều sâu cọc lớn nhất đến 65m.
Cấu tạo máy khoan KH125-3 như sau:
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Hình 1. Tổng thể máy khoan cọc nhồi KH125-3
1 - Cần trục cơ sở; 2 - Gầu khoan; 3 - Giá khoan; 4 - Thanh Kelly; 5 - Mâm xoay
thanh Kelly; 6 - Xilanh điều chỉnh giá khoan; 7 - Cáp nâng hạ thanh Kelly; 8 - cáp
phụ; 9 - cần; 10 - Cáp treo cần; 11 - Khớp nối treo thanh Kelly.
Khi máy khoan làm việc, mô men từ quay từ động cơ thủy lực đặt trên giá khoan
sẽ được truyền đến thanh kelly, từ đó làm quay gầu khoan. Phía dưới gầu khoan có các
lưỡi cắt đất sẽ cắt và tích đất vào bên trong gầu khoan. Sau khi gầu khoan đã đầy đất
thì người lái sẽ điều khiển cáp để nâng thanh kelly và gầu khoan lên, sau đó quay đến
vị trí đổ đất và quay trở lại để tiếp tục quá trình khoan.
Khớp nối treo thanh kelly trên máy khoan cọc nhồi dùng để liên kết giữa thanh
kelly với cáp treo. Đầu trên của thanh kelly sẽ nối với phần thân dưới của khớp nối và
thân dưới sẽ quay quanh các ổ bi đỡ. Còn phần thân trên của khớp nối được liên kết
với cáp nâng hạ thanh kelly. Nhờ có khớp nối treo làm cho cáp nâng hạ không bị xoắn
trong quá trình máy khoan làm việc. Cấu tạo của khớp nối treo có dạng như hình 2.
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Hình 2. Cấu tạo khớp nối treo thanh kelly
1 - thân dưới; 2 - Bu lông liên kết với thanh kelly; 3, 5 - Vòng đệm; 4 - phớt mỡ;
6 - Nút thăm mỡ; 7 - Bi đỡ chặn; 8 - thân giữa; 9 - Vít cấy; 10 - Đai ốc hãm lực dọc
trục; 11 - Vú mỡ; 12 - Thân trên; 13 - Kẹp cáp; 14 - Thanh kelly
Đây là chi tiết có cấu tạo khá phức tạp và có vai trò quan trọng trong quá trình làm
việc của máy. Với mục đích nghiên cứu ứng dụng máy phay 5 trục được trang bị theo
dự án GDĐH II của trường vào việc gia công chế tạo chi tiết trên, chúng tôi đã tiến
hành tính toán, thiết kế và lập quy trình chế tạo chi tiết bằng phần mềm Master CAM.
Sau đây xin giới thiệu tóm tắt các kết quả đã đạt được.
II. LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN DƯỚI KHỚP NỐI
VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG TRÊN PHẦN MỀM MASTER CAM
Thân dưới của khớp nối treo là chi tiết chính của khớp nối, nó có cấu tạo phức tạp
và khó gia công nhất trong cụm chi tiết khớp nối. Trong quá trình làm việc, thân dưới
chịu lực kéo của thanh kelly. Vật liệu chế tạo thân dưới cần có độ bền cao, có thể nhiệt
luyện và dễ gia công cắt gọt. Trên thực tế thường chọn vật liệu chế tạo thân dưới là
thép 45. Sau khi tính toán thiết kế (xin xem tài liệu [1]), chúng tôi có kích thước thân
dưới khớp nối treo thanh kelly của máy khoan cọc nhồi KH125 - 3 như hình 3.
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Hình 3. Cấu tạo của thân dưới khớp nối treo thanh kelly
Quá trình gia công chi tiết trên bao gồm các nguyên công chính sau:
2.1. Chuẩn bị phôi
Lựa chọn thép 45 cán tròn có:
+ Đường kính: 125mm
+ Chiều dài: 430 mm

Hình 4. Phôi chế tạo thân dưới khớp nối
2.2. Nguyên công 1: Tiện toàn bộ các kích thước
Tiện toàn bộ các kích thước trên máy tiện
CNC của hãng MAZAK (Model QTN200-II)
có đầu chống tâm, trục kẹp 3 trấu.
Đường kính gia công lớn nhất
Xmax = 350 mm
Chiều dài gia công lớn nhất
Zmax = 510 mm
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Hình 5. Sơ đồ nguyên công I - tiện
toàn bộ các kích thước

Sơ đồ công nghệ gia công:
Các thông số:
Tiện thô: t = 1 (mm);
S = 0,2 (mm/v); nmáy = 230 (v/ph).
Tiện tinh: t = 0,25 (mm);
S = 0,15 (mm/v); nmáy = 360 (v/ph).
Mô phỏng quá trình gia công nguyên công I trên Master CAM:

2.3. Nguyên công II: Tiện mặt đầu
Quay đầu chi tiết và tiện
mặt đầu để đạt kích thước
422mm. Nguyên công này vẫn
gia công trên máy tiện CNC
của hãng MAZAK (Model
QTN200-II). Do kích thước
chiều dài phôi là 430mm, để
gia công đạt kích thước
422mm thì phải tiện mặt đầu
đi 8mm.

Hình 6. Sơ đồ nguyên công II –
Tiện mặt đầu chi tiết

Sơ đồ công nghệ gia công như sau:
Các thông số:
t = 0,25 (mm); S = 0,15 (mm/v); nmáy = 360 (v/ph).
Mô phỏng quá trình gia công tiện mặt đầu:
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2.4. Nguyên công III: Vát mép và gia công lỗ φ 42mm
Gia công vát mép 5,7mm x 1350 và gia công lỗ φ 42mm trên máy phay CNC 5
trục của hãng MAZAK.
Hành trình các trục: X-560mm, Y410mm, Z510 mm.
Tiến hành khoan mồi từ đường kính nhỏ đến lớn cho đến khi đạt kích thước
φ42mm.
Sơ đồ công nghệ gia công:
Các thông số:
t = 0,5 (mm); S = 0,12 (mm/v); nmáy = 2000 (v/ph).
Mô phỏng quá trình gia công:

Hình 7. Sơ đồ nguyên công III vát 5.7 × 1350 và khoan lỗ

2.5. Nguyên công IV: Phay rãnh 75mm
Gia công rãnh rộng 75mm trên phần đường kính φ120mm trên máy phay CNC 5
trục của hãng MAZAK.
Sơ đồ công nghệ gia công:
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Các thông số:
t = 0,5 (mm); S = 0,12 (mm/v); nmáy = 2000 (v/ph).
Mô phỏng quá trình gia công:

Hình 8. Sơ đồ nguyên công IV phay rãnh 75mm

2.6. Nguyên công V: Gia công lỗ ren M42
Kẹp chi tiết trên bàn máy rồi gia công lỗ ren M42 trên máy phay CNC 5 trục của
hãng MAZAK
2.7. Tiến hành kiểm tra sản phẩm
- Dùng thước panme để kiểm tra đường kính các đoạn trục.
- Dùng dưỡng ren để kiêm tra ren.
- Dùng tấm JIG để kiểm tra đường kính lượn cong.
Để minh họa cho kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin giới có tính chất ví dụ một
đoạn chương trình đã viết dành cho việc chế tạo khớp nối thanh kelly trên máy CNC
(chi tiết xin xem tài liệu [1]) như sau:
Nguyên công 1: các lệnh gia công
O0001
G28U0W0;
N11
T0101
G50 G54
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G97 S800 M03 M08
G00 Z2
X129
G90 X120.Z-423.F0.3
G90 X116.Z-230.F0.3.;
X112.;
G90 X106.Z-226.F0.3;
………………
Nguyên công 2: các lệnh gia công
O0002;
G28U0W0.;
N11;
T0101;
G50G54;
G97S800M03;
M08;
G00Z10.;
X129.;
G94.X0.27.F0.2(G94 chu trình tiện mặt đầu)
................
Nguyên công 3: các lệnh gia công
O003;
G40G80;(huỷ các lệnh bù)
G91G28Z0.;
G91G28X0.Y0.;
G90G10G54;(gốc gia công ở G54)
T11;
M6;
G00G90G54X-85Y-25.3S2000;
G43Z50U1;(Bù chiều dài dao)
M03;
M08;
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Z2.;
G01Z-3F150;
………….
Nguyên công 4: các lệnh gia công
O004;
G40G80;
G91G28Z0.;
G91G28X0Y0.;
G90G10G54;
T11;
M6;
G00G90G54X-85Y0S2000;
G43Z50H1;
……………..
III. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng trong việc chế tạo khớp nối treo
thanh kelly trên các máy gia công CNC đảm bảo độ chính xác cao, đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu kỹ thuật.
Các kết quả nghiên cứu thu được có thể phục vụ cho việc khai thác máy phay 5
trục được trang bị theo dự án GDĐH II trong giảng dạy và NCKH.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nguyễn Thành Luân, Lê Toàn Thắng. Đồ án tốt nghiệp “Tính toán, thiết kế
máy khoan cọc nhồi KH125-3”. Đồ án nằm trong đề tài NCKH thuộc dự án
GDĐH II - MS: EEC8.8.
[2]. PGT.TS Nguyễn Bính. Máy thi công chuyên dùng - Nhà xuất bản GTVT
2005.
[3]. Trần Đình Quý, Trương Nguyên Trung. Kỹ thuật chế tạo máy - Nhà xuất bản
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ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG GIAO THÔNG
THÔNG MINH ITS CHO ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
PGS. TS. LÊ HÙNG LÂN
Bộ môn Điều khiển học, Khoa Điện – Điện tử
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu tóm tắt một phần kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN
cấp Nhà nước KC.03.05/06-10 [4], trong đó trình bày đề xuất về mô hình hệ thống
giao thông thông minh cho đường bộ Việt Nam. Mô hình này phù hợp với các tiêu
chuẩn quốc tế và đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là những gợi
mở cần thiết cho các nhà quản lý giao thông trong nước trong soạn thảo các chính
sách đầu tư phát triển ITS ở Việt Nam.
Summary: The paper introduces some results of the national research project
KC.03.05/06-10 [4] concerning building Vietnam ITS architecture. This ITS
architecture is consistent with international standards and local social-economical
characteristics. The research results are useful for management leaders in transport
sector to draw investment policies for ITS development in Vietnam
I. KHÁI NIỆM VỀ KIẾN TRÚC ITS
Hệ thống giao thông thông minh ITS (Intelligent Transportation System) là một
giải pháp tiên tiến, tổng thể, toàn diện cho các vấn đề quản lý, điều hành giao thông.
Bản chất của ITS là ứng dụng các thành tựu của các công nghệ mới như điện tử, thông
tin, tự động hoá, … vào việc xây dựng các hệ thống phục vụ trao đổi thông tin giữa ba
thành tố chính của hệ thống giao thông là người, xe và đường nhằm tối ưu hoá hiệu
quả khai thác cơ sở hạ tầng sẵn có, tăng cường an toàn giao thông, cải thiện môi
trường và tăng tính tiện nghi cho con người khi tham gia giao thông. Hiện nay trên thế
giới hệ thống ITS đã được triển khai ứng dụng thành công ở nhiều nước phát triển như
châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, v.v... và là xu hướng phát triển tất yếu của các nước trong
tương lai.
Ở Việt Nam trong thời gian qua ITS chưa được chủ động triển khai do những khó
khăn về kinh tế, xã hội nhưng ITS vẫn đang đi dần vào cuộc sống với các quy mô khác
nhau (một số thành phố, một số tuyến đường cao tốc, đường hầm…) qua các dự án đầu
tư nước ngoài với nhiều nhà đầu tư khác nhau. Vấn đề đặt ra là các nhà khoa học Việt
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Nam phải chủ động nghiên cứu, đưa ra được quy hoạch, mô hình ITS phù hợp cho
Việt Nam, trên cơ sở đó kiến nghị các tiêu chuẩn đồng bộ, lộ trình thực hiện hợp lý,
đồng thời đảm bảo khả năng tự thiết kế hệ thống cùng khả năng chế tạo các thiết bị kỹ
thuật cần thiết phục vụ công tác sẵn sàng thay thế nhập ngoại hoặc thiết kế mới, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ về ITS.
Đặc trưng của hệ thống giao thông thông minh ITS là thuộc dạng hệ thống lớn tích
hợp nhiều công nghệ khác nhau. Không những vậy, với xu hướng toàn cầu hoá và khả
năng đầu tư thấp việc xây dựng ITS phụ thuộc vào nhiều nhà đầu tư và cung cấp nước
ngoài. Do đó điều quan trọng là phải tạo ra được bức tranh tổng thể về các thành phần
có liên quan trước khi đi vào xây dựng hệ thống cụ thể. Đó chính là vai trò của kiến
trúc ITS (ITS Architecture). Một kiến trúc ITS sẽ định hình các hệ thống hoạt động
như thế nào và việc nối kết trao đổi thông tin phải xây dựng giữa các hệ thống ra sao
để thực hiện các dịch vụ định trước. Một kiến trúc phải định hướng tác vụ và không
dựa trên đặc thù công nghệ, sao cho kiến trúc luôn có hiệu quả sau nhiều thời gian vận
hành và nâng cấp, mở rộng. Cần phải xác định “Cần làm gì” chứ không định nghĩa
“làm như thế nào”. Nói cách khác, kiến trúc ITS có vai trò như một bản thiết kế tổng
thể, xác định các nội dung ITS cần nghiên cứu, triển khai trong khuôn khổ một khu
vực, có thể là một châu lục như châu Âu, hay một quốc gia, thậm chí một vùng lãnh
thổ. Đối với Việt Nam, điều này càng tỏ ra cần thiết khi ITS thâm nhập vào Việt Nam
phần lớn là qua các tuyến đường cao tốc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác nhau,
thiếu tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
Với nhiệm vụ xác định các nội dung nghiên cứu ITS trọng tâm, cụ thể, các nước
khác nhau có thể xây dựng những kiến trúc ITS quốc gia khác nhau tuỳ theo điều kiện
thực tế từng nước. Kiến trúc này cũng có thể có các quy mô khác nhau tuỳ theo từng
giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, tổ chức tiêu chuẩn ITS quốc tế ISO TC/204 cũng
khuyến cáo nên tham khảo kiến trúc mô hình tham khảo quốc tế ISO/CD 14813
(Reference model architecture for the ITS sector) do tổ chức này đề ra để tạo sự thống
nhất trong nghiên cứu phát triển ITS trên toàn thế giới. Bên cạnh việc tham khảo các
khuyến cáo, các kiến trúc ITS một số nước tiêu biểu, kiến trúc ITS Việt Nam cần phải
được xây dựng trên cơ sở phân tích các đặc điểm kinh tế - xã hội trong nước.
II. MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG XÂY DỰNG KIẾN
TRÚC ITS VIỆT NAM
Với nhiệm vụ xác định các nội dung nghiên cứu ITS trọng tâm, cụ thể, các nước
khác nhau có thể xây dựng những kiến trúc ITS quốc gia khác nhau tuỳ theo điều kiện
thực tế từng nước. Kiến trúc này cũng có thế có các quy mô khác nhau tuỳ theo từng
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giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, tổ chức tiêu chuẩn ITS quốc tế ISO TC/204 cũng
khuyến cáo nên tham khảo kiến trúc mô hình tham khảo quốc tế ISO/CD 14813
(Reference model architecture for the ITS sector) do tổ chức này đề ra để tạo sự thống
nhất trong nghiên cứu phát triển ITS trên toàn thế giới. Bên cạnh việc tham khảo các
khuyến cáo, các kiến trúc ITS một số nước tiêu biểu, kiến trúc ITS Việt Nam cần phải
được xây dựng trên cơ sở phân tích các đặc điểm kinh tế-xã hội trong nước. Một số
kiến trúc ITS tiêu biểu như sau.
* Kiến trúc mô hình tham khảo quốc tế ISO/CD 14813. Tiêu chuẩn quốc tế này
đưa ra định nghĩa về các dịch vụ và các lĩnh vực ứng dụng chủ yếu mà hệ thống giao
thông thông minh ITS có thể cung cấp cho người sử dụng. Theo các mục đích chung
chúng có thể được tổng hợp lại thành các lĩnh vực dịch vụ ITS và trong đó lại chia ra
thành các nhóm dịch vụ khác nhau. Trong kiến trúc mô hình tham khảo quốc tế này
xác định 11 lĩnh vực dịch vụ, trong mỗi lĩnh vực có một số nhóm dịch vụ được định
nghĩa. Trong khung đó, có các mức định nghĩa chi tiết khác nhau. Những chi tiết này
khác nhau với mỗi quốc gia, tùy thuộc vào việc kiến trúc quốc gia đó xây dựng các
khối dựa trên trực tiếp các dịch vụ hay nhóm các chức năng. Vì các lĩnh vực cũng như
các nhóm dịch vụ phát triển theo thời gian nên Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ luôn được
đánh giá lại để tiếp thu chúng.
Ví dụ lĩnh vực dịch vụ “Thông tin cho người tham gia giao thông” chia làm 6
nhóm dịch vụ: “Thông tin trước khi lên đường”, “Thông tin trên đường”, “Định vị và
dẫn đường – trước khi lên đường”, “Định vị và dẫn đường – trên đường”, “Hỗ trợ lập
kế hoạch chuyến đi”, “Thông tin dịch vụ đi lại”. Nhóm dịch vụ “Thông tin trước khi
lên đường” lại bao gồm các ví dụ như: Đường xá và giao thông, Vận tải công cộng, Xe
thương mại, Chuyển phương tiện và thông tin đa phương thức.
* Kiến trúc ITS Mỹ. Kiến trúc ITS quốc gia của Mỹ [2] ban đầu được công bố có
29 dịch vụ (năm 1996). Về sau được bổ sung thêm 4 dịch vụ nữa: Giao cắt đường bộ đường sắt (tháng 1/1997), Dữ liệu lưu trữ (tháng 9/1998), Hoạt động xây dựng và bảo
dưỡng (tháng 1/2001), Di tản và ứng cứu thảm hoạ (tháng 7/2003).
Tổng số dịch vụ là 33 và xếp thành 8 nhóm dịch vụ.
Danh sách các dịch vụ này chưa phải là đã toàn diện và cuối cùng. Có một số dịch
vụ có thể được phát triển mà chưa được liệt kê trong bản danh sách này. Ngoài ra, các
dịch vụ còn tiếp tục thay đổi theo thời gian, cần được cập nhật liên tục.
Ví dụ nhóm dịch vụ “Quản lý thông tin giao thông và đi lại” gồm 10 dịch vụ:
“Thông tin trước khi tham gia giao thông”, “Thông tin trong khi tham gia giao thông”,
“Dẫn đường”, “Đặt chỗ và hợp chuyến“, “Thông tin các dịch vụ giao thông”, “Điều
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khiển giao thông”, “Quản lý sự cố”, “Quản lý nhu cầu giao thông”, “Làm giảm và
kiểm tra khí xả”, “Giao cắt đường bộ - đường sắt”.
* Kiến trúc ITS của Nhật Bản. Kiến trúc hệ thống ITS của Nhật Bản [3] bao gồm 9
lĩnh vực, 21 nhóm các dịch vụ, 56 dịch vụ và 172 dịch vụ con được đưa ra vào tháng
12/1999.
* Kiến trúc ITS châu Âu. Kiến trúc khung ITS cho châu Âu [1] được đề xuất năm
1998, gồm 9 nhóm dịch vụ, 30 dịch vụ và một nhóm dịch vụ riêng có tính chất khái
quát các định nghĩa, tính chất chung.
* Kiến trúc ITS Trung Quốc. Kiến trúc ITS của Trung Quốc có 8 lĩnh vực dịch vụ,
34 nhóm dịch vụ và 138 dịch vụ.
Có thể nhận thấy là về cơ bản, các kiến trúc ITS đều chứa các nội dung tương tự
nhau. Tuy nhiên về chi tiết, có những điểm khác nhau phụ thuộc vào điều kiện lịch sử,
tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội, … của các quốc gia.
Để xây dựng được kiến trúc ITS phù hợp với điều kiện Việt Nam ta phải khảo sát,
phân tích nhiều yếu tố như điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội, cơ sở hạ tầng thông
tin viễn thông, hệ thống thanh toán kinh doanh thương mại, thực trạng hệ thống giao
thông đường bộ Việt Nam và đặc biệt là quy hoạch giao thông vận tải đường bộ Việt
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy hoạch phát triển mạng đường
bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 vừa được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg.
III. KIẾN TRÚC ITS VIỆT NAM
3.1. Một số quan điểm cơ bản trong xây dựng ITS Việt Nam
Trên cơ sở phân tích tình hình nghiên cứu phát triển ITS ở các nước và điều kiện
kinh tế xã hội trong nước như trên ta thấy để triển khai ứng dụng hệ thống giao thông
thông minh ITS cho hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam cần quan tâm đến một số
vấn đề và thực trạng sau:
1. ITS là một giải pháp toàn diện nhằm nâng cao an toàn, giảm thiểu tai nạn giao
thông, tăng hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng giao thông và tính tiện lợi cho người tham
gia giao thông, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
2. Triển khai ITS là xu thế tất yếu của thế giới và Việt Nam.
Thực tế cho thấy ITS là mức độ phát triển cao của hệ thống quản lý, điều hành
giao thông mà các nước đều hướng tới. Muốn phát triển GTVT, ngoài việc xây dựng
mở rộng cơ sở hạ tầng về đường xá, cầu cống, … còn cần có các chính sách, biện pháp
quản lý, khai thác tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng này. Đó chính là vai trò của ITS. Tất
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nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội riêng của từng nước, tốc độ và quy mô triển khai
ITS là khác nhau giữa các nước. Đối với Việt Nam, trong những năm trước đây, do
điều kiện kinh tế còn hạn chế, đặc thù hệ thống giao thông phức tạp, yếu kém nên chưa
quan tâm đến vấn đề triển khai ứng dụng ITS. Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển
nhanh chóng cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là mạng lưới đường cao tốc, nơi có
những điều kiện giao thông gần với tiêu chuẩn các nước và nhiều nhà đầu tư nước
ngoài quan tâm, vấn đề nghiên cứu phát triển ITS đã trở thành cấp bách, không
tránh khỏi.
3. Cần đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện của triển khai ITS ở Việt Nam.
Hệ thống ITS mang tính quốc gia, đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội, cần chú ý triển
khai (tất nhiên với các mức độ khác nhau) cho toàn bộ mạng lưới giao thông đường bộ
quốc gia, chứ không nên chỉ tập trung cho đường cao tốc vốn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, mặc
dù đây là nơi tập trung triển khai đầu tiên. Mặt khác, chỉ khi triển khai đồng bộ cho
nhiều loại đường với số lượng xe lớn thì ITS mới phát huy được hiệu quả của mình. Ví
dụ điển hình là hình thức thu phí điện tử đang triển khai rất khó khăn vì hệ thống
đường cao tốc còn ít, số lượng xe tham gia giao thông trên đường cao tốc lại không
nhiều.
4. Tính khó khăn và phức tạp trong triển khai ứng dụng ITS ở Việt Nam.
Xây dựng ITS trong nước đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do những
nguyên nhân chính sau:
* Cơ sở hạ tầng giao thông dù đã phát triển nhanh trong những năm gần đây nhưng
vẫn còn yếu kém, không đồng bộ, không chuẩn hoá. Ngoài những đoạn đường cao tốc
mới xây dựng đại đa số các đường không được phân làn rõ ràng. Phương tiện giao
thông tăng nhanh về số lượng, trong đó lượng xe máy chiếm phần lớn. Dòng giao
thông hỗn hợp đa phương tiện với các tốc độ khác nhau. Điều này không cho phép áp
dụng rộng rãi trực tiếp các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị ITS nước ngoài, ví dụ không
thể sử dụng các thiết bị đếm xe thông dụng như vòng từ, hồng ngoại, siêu âm, v.v…
trừ trên những tuyến đường cao tốc hoặc tại một số điểm đặc biệt như hầm đường bộ
Hải Vân hay trước các trạm thu phí.
* Nguồn lực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạng mục ITS, hạn
hẹp, rất nhỏ so với yêu cầu. Trong khi đó vốn đầu tư cho nghiên cứu triển khai ITS
không hề nhỏ, ví dụ ở Mỹ, Nhật Bản là hàng trăm triệu USD hàng năm. Ở Việt Nam,
mặc dù gần đây các nguồn lực tư nhân đã bắt đầu được huy động nhưng vốn xây dựng
vẫn chủ yếu dựa vào ODA. Việc phụ thuộc vào nhiều nguồn lực bên ngoài này trong
nhiều trường hợp có thể dẫn đến tình trạng manh mún, cục bộ, lệ thuộc vào quyền lợi
nhà đầu tư. Một thực tế hiện nay là các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến xây dựng ITS cho
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các đường cao tốc, trong đó tập trung vào hệ thống trạm thu phí để tận thu, hoàn vốn
mà ít chú ý đến các nội dung khác.
* Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao gây khó khăn cho việc xây
dựng, lắp đặt các hệ thống, thiết bị kỹ thuật ITS.
* Hiện tại, ITS chưa nhận được sự quan tâm thích đáng từ phía Chính phủ. Trong
khi đó, do tính toàn diện, liên quan đến nhiều ngành của ITS, để phát triển ITS ở các
nước cần thành lập các Ban chỉ đạo quốc gia gồm thành phần nhiều bộ, ngành chức
năng như GTVT, công an, thông tin viễn thông, tài chính, kế hoạch - đầu tư, luật, …
trực thuộc Chính phủ. Ở Việt Nam, hiện nay ITS mới nhận được sự quan tâm nhất
định của lãnh đạo Bộ GTVT.
3.2. Đề xuất Kiến trúc ITS Việt Nam [4]
3.2.1. Khái niệm về Kiến trúc ITS Việt Nam
Đặc trưng của hệ thống ITS là thuộc dạng hệ thống lớn tích hợp nhiều công nghệ
khác nhau. Không những vậy, với xu hướng toàn cầu hoá và khả năng đầu tư thấp việc
xây dựng ITS phụ thuộc vào nhiều nhà đầu tư và cung cấp nước ngoài. Do đó điều
quan trọng là phải tạo ra được bức tranh tổng thể về các thành phần có liên quan trước
khi đi vào xây dựng hệ thống cụ thể. Đó chính là vai trò của kiến trúc ITS.
Kiến trúc ITS Việt Nam là khung thống nhất làm cơ sở cho việc hướng dẫn triển
khai phối hợp chương trình ITS ở khu vực công cộng cũng như tư nhân. Nó là xuất
phát điểm để từ đó các nhà đầu tư có thể cùng làm việc với nhau tạo ra sự đồng bộ
giữa các phần tử trong ITS đảm bảo. Kiến trúc mô tả sự tương tác giữa các thành phần
vật lý trong hệ thống giao thông bao gồm người, xe, đường và trung tâm. Nó cũng mô
tả các yêu cầu thông tin, truyền thông, các dữ liệu được chia xẻ và sử dụng như thế nào
và các tiêu chuẩn cẩn thiết cho việc chia sẻ thông tin đó.
Tóm lại, kiến trúc ITS Việt Nam định nghĩa các thành phần ITS và các dòng thông
tin giữa các phần tử ITS cần có để đạt được các mục tiêu đề ra của toàn bộ hệ thống.
3.2.2. Mục đích xây dựng Kiến trúc hệ thống
Mục đích của việc xây dựng Kiến trúc hệ thống cho ITS là:
- Xây dựng một hệ thống tích hợp hiệu quả,
- Đảm bảo tính mở rộng của hệ thống,
- Đẩy mạnh quá trình tiêu chuẩn hoá quốc tế và quốc gia.
3.2.3. Yêu cầu với Kiến trúc ITS Việt Nam
Trong quá trình xây dựng Kiến trúc hệ thống cần nhấn mạnh ba yêu cầu sau:
• Đảm bảo tính tương thích với tiêu chuẩn quốc tế ISO/CD 14813 (Reference
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model architecture for the ITS sector);
• Đảm bảo tính phù hợp với các điều kiện kinh tế và xã hội của Việt Nam bao gồm
các khía cạnh luật pháp, hiện trạng cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các quy định về
thông tin, truyền thông, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình hình phân bố dân số,...
Trong đó cần đặc biệt chú ý đến những khu vực có cơ sở hạ tầng chưa phát triển như
nông thôn, vùng núi, …, yếu tố đông xe máy và sự tôn trọng luật giao thông còn thấp;
• Đảm bảo tính tổng thể, toàn diện cho tất cả các loại đường (không chỉ đường cao
tốc), khu vực của mạng lưới giao thông.
• Đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với các thay đổi về nhu cầu xã hội cũng như
sự phát triển khoa học công nghệ.
3.2.4. Phương pháp xây dựng Kiến trúc hệ thống ITS Việt Nam
Để xây dựng được kiến trúc hệ thống ITS cần tiến hành các bước sau:
• Xác định chi tiết các nhu cầu dịch vụ sử dụng (User Service, Needs).
• Các Nhu cầu dịch vụ người sử dụng mô tả những đòi hỏi đối với hệ thống ITS từ
phía người sử dụng.
• Xây dựng kiến trúc logic (Logical Architecture).
• Kiến trúc logic thể hiện cách nhìn nhận các nhu cầu dịch vụ sử dụng dưới góc độ
chức năng. Nó xác định và mô tả các tính năng cần thiết của hệ thống để đảm bảo các
yêu cầu của các dịch vụ đề ra.
• Xây dựng kiến trúc vật lý (Physical Architecture).
Kiến trúc vật lý là mô hình bức tranh tổng thể về hệ thống thực hiện ITS, trong đó
xác định rõ ràng các dịch vụ cho từng khối xe, đường, trung tâm, v.v… Những khối
vật lý này được tích hợp một cách hợp lý để đảm bảo thực hiện được các chức năng và
thông tin kèm theo được xác định từ kiến trúc lôgic ở trên.
• Xác định các lĩnh vực tiêu chuẩn cần thiết (Standardization Candidate Areas).
Đây là quá trình xây dựng từ các hệ thống con lên thành các lĩnh vực cần phải
chuẩn hoá và đánh giá chúng. Mục đích của giai đoạn này là trợ giúp việc quyết định
thứ tự ưu tiên các hoạt động tiêu chuẩn hoá và các công việc có liên quan.
Trong quá trình chuẩn bị xây dựng kiến trúc ITS cho Việt Nam, nhiều kiến trúc
ITS trên thế giới đã được xem xét như của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, … Các kiến trúc
này về bản chất không khác nhau nhiều, chúng chỉ khác nhau về cách thức phân loại,
mức độ ưu tiên, chi tiết tuỳ theo đặc điểm từng quốc gia.
3.2.5. Mục tiêu của ITS đường bộ Việt Nam
+ Mục tiêu 1: Hiệu quả
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ITS trong GTVT phải được sử dụng để nâng cao hiệu quả và tối ưu hoá việc khai
thác, vận hành hệ thống giao thông (cơ sở hạ tầng về đường xá, cầu cống, phương tiện
vận tải, …) trong nước về năng lực, độ sẵn sàng, độ tin cậy, v.v… Trong đó chú ý đẩy
mạnh việc liên kết các mạng giao thông nhằm tăng cường khả năng linh hoạt của vận
tải đa phương thức.
+ Mục tiêu 2: An toàn
Mục tiêu ứng dụng ITS là nâng cao an toàn cho tất cả người tham gia giao thông
một cách bền vững, giảm thiểu tai nạn, thiệt hại do các sự cố gây ra, tăng cường an
ninh quốc gia và người tham gia giao thông.
+ Mục tiêu 3: Chất lượng
Mục tiêu của ITS trong GTVT là hài hoà hệ thống giao thông với các mục tiêu
kinh tế-xã hội, môi trường vì lợi ích của cộng đồng và nền kinh tế đất nước. Chất
lượng hệ thống giao thông thể hiện ở các yếu tố: giao thông thông suốt, đúng giờ,
thuận tiện, tiện nghi, tiêu thụ ít năng lượng và chi phí môi trường ít hơn.
+ Mục tiêu 4: Ứng dụng
Phát triển ITS Việt Nam bên cạnh đảm bảo các mục tiêu trên còn cần đòi hỏi đảm
bảo các tiêu chuẩn tối thiểu về tính đồng bộ, tính mở, tương đồng với các ứng dụng
ITS quốc tế. Phát triển ITS còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động các ngành nghề trong
nước thông qua phát triển công nghệ tiên tiến.
3.2.6. Các dịch vụ cho người sử dụng
Các dịch vụ ITS Việt Nam [4] có thể được chia làm 8 lĩnh vực, 31 nhóm dịch vụ
và 106 dịch vụ. 8 nhóm dịch vụ đó là: Thông tin giao thông, Quản lý và điều hành giao
thông, Hỗ trợ hoạt động xe cấp cứu, Dịch vụ thanh toán điện tử, Hỗ trợ lái xe an toàn,
Quản lý vận tải trong các doanh nghiệp, Hỗ trợ vận tải đa phương thức, Tăng cường an
toàn cho người tham gia giao thông.
3.3. Các đặc điểm của Kiến trúc ITS Việt Nam
Với đề xuất các nhu cầu dịch vụ trên, có thể đưa ra một số nhận xét về đặc điểm
của Kiến trúc ITS Việt Nam như sau:
• Kiến trúc ITS Việt Nam đảm bảo tính tương đồng về cơ bản với Kiến trúc tham
khảo ISO/TC204 và các kiến trúc ITS khác trên thế giới. Điều này thể hiện qua việc
tham chiếu từng lĩnh vực và nhóm dịch vụ ở trên.
• Bên cạnh tính thống nhất các nội dung chính trên, Kiến trúc ITS Việt Nam có
một số nét riêng, thể hiện nhu cầu và tình hình thực tế của Việt Nam. Ví dụ:
- Trong điều hành xe thương mại, ở Mỹ chú trọng đến các dịch vụ thông quan điện
tử vì nước Mỹ rộng, chia thành nhiều bang. Ở Việt Nam (cũng như Nhật Bản, …) các
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dịch vụ này chưa có nhu cầu phát triển trước mắt.
- Lĩnh vực Thiết chế luật có thể không phải là vấn đề quan tâm hàng đầu ở một số
nước phát triển nơi người dân có ý thức tự giác chấp hành luật pháp cao như Nhật,
châu Âu, … nên trong các Kiến trúc ITS của họ không hiển thị tường minh các dịch vụ
này. Nhưng ngược lại, ở Việt Nam cần phải đặt vấn đề đảm bảo các dịch vụ góp phần
giáo dục ý thức tôn trọng Luật Giao thông của người tham gia giao thông (ví dụ các
biện pháp thu thập bằng chứng vi phạm Luật Giao thông, …) lên hàng đầu.
- Kiến trúc ITS Việt Nam có tính tổng thể, có thể áp dụng cho nhiều đối tượng
(người đi ô tô, xe máy, hay đi bộ), cho nhiều khu vực: đường cao tốc, thành phố, …
Điều này có tính quan trọng, bởi vì trong giai đoạn hiện nay, các mô hình ITS mới
được quan tâm xây dựng cho đường cao tốc mà chưa quan tâm đến các hệ thống
đường bộ khác có tỷ trọng lớn hơn nhiều và do đại đa số người dân sử dụng. Do nhu
cầu cần thu hồi vốn sớm của các nhà đầu tư, nên trong các mô hình ITS đường cao tốc
tập trung chủ yếu vào dịch vụ thu phí điện tử.
Từ Kiến trúc ITS Việt Nam tổng thể ta có thể xây dựng các Kiến trúc ITS cục bộ
khác như Kiến trúc ITS cho thành phố, khu vực nông thôn, v.v… bằng cách chọn lọc,
sắp xếp lại các dịch vụ cho phù hợp với tình hình cụ thể.
• Kiến trúc ITS Việt Nam có tính mở ở chỗ không giới hạn số lượng dịch vụ cung
cấp cụ thể, tùy theo thời gian số lượng dịch vụ này có thể thay đổi do công nghệ và
nhu cầu xã hội.
• Kiến trúc ITS Việt Nam độc lập với công nghệ, nói cách khác, không chỉ đạo
công nghệ, thiết bị cần phải có. Điều này cho phép mở rộng thị trường, khai thác tối đa
các nhà cung cấp kỹ thuật.
IV. KẾT LUẬN
Như đã phân tích, việc nghiên cứu và xây dựng kiến trúc ITS cho Việt Nam là hết
sức cần thiết bởi vì, thứ nhất kiến trúc ITS là cơ sở để triển khai các hoạt động xây
dựng ITS cho Việt Nam; thứ hai, trong hoàn cảnh Việt Nam, việc xây dựng các hệ
thống ITS phụ thuộc vào nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vì vậy cần phải có một
kiến trúc thống nhất để đảm bảo tính đồng bộ, tính tiên tiến, tính phù hợp điều kiện
Việt Nam cho tất cả các hệ thống ITS.
Dựa trên tham khảo các Kiến trúc ITS một số nước trong chương này đề tài đã đề
xuất một Kiến trúc ITS tổng thể cho đường bộ Việt Nam. Kiến trúc này đáp ứng được
các yêu cầu đề ra về tính phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện Việt Nam. Nó
xác định phạm vi các nội dung ITS cần nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam. Tuy
nhiên, trong khuôn khổ đề tài, Kiến trúc ITS Việt Nam đề ra hầu như mới dừng lại ở
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mức độ xây dựng các nhu cầu dịch vụ, còn cần phải chi tiết hóa thêm nhiều yếu tố
khác như kiến trúc logic, kiến trúc vật lý, các gói thị trường (market packages) và các
tiêu chuẩn cần thiết. Đây là một công việc lâu dài, đòi hỏi phải sự quan tâm, đầu tư lớn
của nhiều cơ quan, bộ, ngành. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, khi chưa có được sự
chỉ đạo tầm cỡ quốc gia về ITS, những kiến nghị trên đây mới chỉ dừng ở góc độ chủ
quan, từ phạm vi nghiên cứu ban đầu của đề tài. Chỉ khi có sự đóng góp ý kiến của các
cơ quan có liên quan khác những kiến nghị ban đầu này mới được hoàn chỉnh, trở
thành mô hình chính thức của ITS Việt Nam.
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HỆ THỐNG THU PHÍ ĐIỆN TỬ (ETC)
VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM
THS. NGUYỄN THỊ YẾN
Bộ môn Kỹ thuật an toàn giao thông
Viện Khoa học và Môi trường giao thông
Trường Đại học giao thông vận tải
Tóm tắt: Hệ thống thu phí điện tử (ETC) là một trong những hình thức thu phí
được triển khai ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Nhờ ưu điểm thu phí
không dừng nên hệ thống ETC góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí quản lý
và hạn chế tiêu cực trong thu phí. Đây là biện pháp hiệu quả để giải quyết bài toán thu
phí giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay. Bài báo giới thiệu những khái niệm cơ
bản về hệ thống ETC, ứng dụng của hệ thống ETC ở một số nước trên thế giới và đề
xuất mong muốn được triển khai ứng dụng hệ thống ETC ở Việt Nam.
Summary: Electronic toll collection system is an administration system widely
used in many countries around the word. Because the advantage of this charge system
is non-stop charge, the traffic congestion and management cost should be reduced,
and consumption of the former charge should be limited. These are effective measures
to solve the problem of road traffic charges in our country today. This paper
introduces the basis concepts of ETC, application of ETC in countries around the
word and the application model ETC in Vietnam
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tốc độ gia tăng không ngừng về số lượng các phương tiện giao thông đường bộ và
mật độ phương tiện giao thông dẫn đến thường xuyên xảy ra các hiện tượng ùn tắc
giao thông, tai nạn giao thông ngày một tăng đồng thời gây nên ô nhiễm môi trường
đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên
thế giới. Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation Systems - ITS) ra
đời, là sự ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực điện tử, tin học và viễn thông để
điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải, nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc
giao thông.
Hệ thống thu phí điện tử không dừng (Electronic Toll Collection - ETC) là một
trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của hệ thống giao thông thông minh.
Ứng dụng của hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) có ý nghĩa quan trọng trong
việc giảm thiểu ách tắc giao thông tại các trạm thu phí, hiện đại hóa các trạm thu phí
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thủ công ở nước ta như hiện nay. Chính vì vậy hệ thống thu phí điện tử không dừng
được chú trọng trong phát triển ITS, là xu hướng phát triển tất yếu trong giao thông
đường bộ hiện đại. Tại một số nước phát triển, hệ thống ETC đã được triển khai hàng
chục năm nay và đạt được nhiều thành tựu. Những kết quả trong việc ứng dụng hệ
thống ETC ở các nước trên thế giới là tiền đề cho ứng dụng hệ thống ETC ở Việt Nam.
Mạng lưới trạm thu phí giao thông của Việt Nam bao gồm 54 trạm trên 26 tuyến
quốc lộ. Phần lớn các trạm thu phí sử dụng phương pháp thu phí thủ công hai dừng:
một dừng mua vé và một dừng soát vé. Chỉ có 9/54 trạm sử dụng phương pháp thu phí
bán tự động. Do hình thức thu phí thủ công là chủ yếu, nên yêu cầu đặt ra là ứng dụng
hệ thống ETC tại các trạm thu phí như thế nào cho phù hợp với hệ thống thu phí ở Việt
Nam. Bài báo giới thiệu về hệ thống ETC và ứng dụng của hệ thống ETC ở các nước
trên thế giới, từ đó đưa ra mô hình ứng dụng của hệ thống ETC ở Việt Nam.
II. NỘI DUNG
2.1 Giới thiệu về hệ thống thu phí điện tử (ETC)
Hệ thống thu phí điện tử là hệ thống thu phí giao thông đường bộ thông qua thẻ
điện tử hoặc nhãn điện tử thực hiện tự động hóa thu phí, không sử dụng tiền mặt,
không cần người thu phí trực tiếp thực hiện thu phí không dừng.
Các ưu điểm nổi bật của hệ thống thu phí điện tử là:
Nâng cao hiệu quả của công việc thu phí, nâng cao công tác quản lý tại các trạm
thu phí.
Tăng lưu lượng giao thông tại các trạm thu phí, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại
các trạm thu phí.
Tiết kiệm nhiên liệu cho các phương tiện, giảm ô nhiễm môi trường.
Hạn chế tiêu cực trong thu phí.
Hệ thống thu phí điện tử (ETC) sử dụng công nghệ DSRC (Dedicated Short Range
Communication) chủ động. Hệ thống này hoạt động nhờ phương thức trao đổi thông
tin giữa một thiết bị OBU (On Broad Unit) được lắp trên mỗi xe ôtô và một ăng ten
của hệ thống ETC được lắp đặt tại trạm thu phí.

Hình 1. Hệ thống thu phí điện tử (ETC)
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Các thiết bị cơ bản của hệ thống thu phí điện tử được thể hiện trên hình 1, bao gồm:
- Thẻ ETC
Thẻ ETC là một loại thẻ được phát hành bởi các công ty thẻ tín dụng. Nó được đưa
vào máy phát trên xe và được thay đổi một cách tự động trên thẻ khi đi qua trạm
thu phí.
- Máy phát trên xe
Các máy phát thường được cài đặt trên bảng điều khiển của xe và nó giao tiếp với
các ăng ten tại trạm thu phí khi đi qua trạm này. Máy phát có thể được mua tại hầu hết
các đại lý và cửa hàng bán xe và được cài đặt tại các cửa hàng với logo của ETC.
- Ăng ten ETC
Các ăng ten trong làn đường thu phí tự động gần như ngay lập tức thu thập thông
tin đi từ máy phát, tính toán các khoản thanh toán cần thiết và phí thẻ cho thẻ này. Quá
trình xử lý này nhanh hơn quá trình thu tiền. Vì vậy hệ thống này có thể làm giảm thời
gian chờ đợi của lái xe.
Khi một chiếc xe được lái xe thông qua trạm thu phí, tín hiệu được gửi đến các ăng
ten để thu phí và sẽ được thanh toán tự động. Nếu trong trường hợp thẻ ETC hợp lệ thì
đèn tín hiệu chuyển màu xanh, barie tự động mở, thanh toán thành công. Còn trong
trường hợp thẻ ETC không hợp lệ thì còi báo động đèn tín hiệu chuyển màu đỏ, barie
đóng.

Hình 2. Phương thức hoạt động hệ thống thu phí điện tử (ETC )
2.2. Các hệ thống chủ yếu của hệ thống thu phí điện tử (ETC)
Hệ thống ETC là một trong những hệ thống thu phí tự động tiên tiến sử dụng trong
thu phí đường bộ. Hệ thống ETC chủ yếu bao gồm 3 hệ thống chính: hệ thống tự động
nhận dạng xe, phân loại xe; hệ thống trung tâm quản lý, điều hành; hệ thống thiết bị
hỗ trợ.
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Hình 3. Mối liên hệ giữa các hệ thống trong hệ thống ETC
Trong phần này, chủ yếu giới thiệu 2 hệ thống quan trọng của hệ thống ETC là hệ
thống tự động nhận dạng xe (AVI) và hệ thống tự động phân loại xe (AVC).
Hệ thống tự động nhận dạng xe (Automatic Vehicle Identification System - AVI).
Hệ thống tự động nhận dạng xe: được sử dụng để nhận dạng một chiếc xe khi đi
qua trạm thu phí mà không cần lái xe hoặc người thu phí dùng bất kỳ biện pháp nào.
Trong quá trình phát triển của hệ thống tự động nhận dạng xe, có nhiều công nghệ
sóng được sử dụng trong hệ thống này nhưng phổ biến hiện nay có 3 loại: Sóng Hồng
ngoại - IR 850mm; Sóng chuyên dụng tầm ngắn (Radio) - tần số 5.8 GHz loại thụ
động (không cần nguồn cho OBU, OBU không có chức năng phát); Sóng chuyên dụng
tầm ngắn (Radio) - tần số 5.8 GHz loại chủ động (cần nguồn cho OBU, OBU có chức
năng phát).
Hệ thống ETC ở các nước trên thế giới hiện nay, phổ biến sử dụng công nghệ
DSRC 5.8 GHz. Ví dụ: Các nước châu Âu sử dụng công nghệ DSRC 5.8GHz loại thụ
động. Mỹ sử dụng công nghệ DSRC 915MHz/5.8GHz cả chủ động và thụ động. Nhật
Bản sử dụng công nghệ DSRC5.8GHz loại chủ động.
Hệ thống tự động phân loại xe (Automatic Vehicle Classification System-AVC).
Hệ thống tự động phân loại xe: thường sử dụng công nghệ quét laser, máy đo trọng
lượng xe, camera... để nhận dạng và phân loại xe dựa vào các tiêu chuẩn quy định sẵn.
2.3. Ứng dụng hệ thống ETC ở các nước trên thế giới
1. Mỹ
Mỹ nổi tiếng với hệ thống thu phí E-zPass. Sau khi hệ thống thu phí này được đi
vào sử dụng tháng 7 năm 1997 thì tăng mạnh mẽ đến tháng 12 năm 1998, đã có 23
tuyến đường sử dụng thu phí điện tử, tỉ lệ sử dụng ETC đạt 43%, giờ cao điểm đạt
55%-60%. Việc ứng dụng hình thức thu phí này tại Mỹ là một giải pháp chính nhằm
tạo nguồn kinh phí để xây dựng các tuyến đường mới, bảo trì các tuyến đường đã xây
dựng, hoàn trả các khoản vay.
2. Châu Âu
Hệ thống Via Varde là một trong những hệ thống thu phí điện tử tiêu biểu của châu
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Âu. Theo thống kê, sử sụng hình thức thu phí thủ công trước đây lưu lượng xe bình
quân qua trạm thu phí là 200xe/1h, khi sử dụng thu phí điện tử (ETC) lưu lượng xe
bình quân qua trạm thu phí là 1500xe/1h, gấp 7 lần so với thu phí thủ công. Nếu không
có hệ thống này thì phải xây dựng hơn 2000 trạm thu phí thủ công để giảm ách tắc tại
các trạm thu phí.
3. Nhật
Hệ thống ETC hiện nay ở Nhật Bản sử dụng chung cho tất cả các tuyến đường có
thu phí. Tỉ lệ sử dụng ETC đạt trên 73%. Từ khi ứng dụng hệ thống thu phí điện tử
(ETC), nạn ách tắc trước đó trên toàn bộ 18 trạm thu phí trên các trục đường cao tốc
đô thị của Nhật Bản đã cơ bản được giải quyết. Cùng đó, đất nước này giảm được
khoảng 140.000 tấn CO2 mỗi năm (tức là giảm 38% CO2 thải ra trên toàn đất nước
Nhật Bản).
2.4. Ứng dụng hệ thống ETC ở Việt Nam
Ở nước ta hiện nay sử dụng hình thức thu phí thủ công là chủ yếu nên việc bỏ hình
thức thu phí thủ công, ứng dụng hệ thống ETC ở hầu hết các trạm thu phí là khó thực
hiện. Vì vậy bên cạnh việc ứng dụng hệ thống thu phí điện tử (ETC) vẫn cần hình thức
thu phí thủ công một dừng (MTC - Manual Toll Collection). Do hình thức thu phí ETC
ở nước ta là hình thức thu phí mới, chưa được phổ biến rộng rãi, việc ứng dụng hệ
thống thu phí này đang trong giai đoạn thí điểm.
Trong bài báo này chủ yếu giới thiệu phương án thiết kế làn xe thu phí tại các trạm
thu phí khi ứng dụng hệ thống thu phí ETC. Phân loại làn đường thu phí tại trạm thu
phí như sau:

Hình 4. Phân loại làn đường thu phí tại trạm thu phí
Dựa trên phương thức xử lý khác nhau đối với các xe vi phạm luật thu phí, có
thể sử dụng mô hình thu phí điện tử riêng biệt hoặc mô hình thu phí điện tử kết hợp
như sau:
2.4.1 Mô hình thu phí điện tử riêng biệt
Phương án thiết kế một bên làn xe dành riêng cho thu phí ETC, một bên làn xe thu
phí thủ công. Với mô hình này làn đường thu phí dành riêng cho xe sử dụng thẻ ETC
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không áp dụng xử lý vi phạm tại trạm thu phí, tại giải phân cách giữa hai làn xe thiết
kế đường rẽ ra làn đường thu phí thủ công dành cho xe vi phạm hoặc không sử dụng
thẻ ETC.
Làn đường thu phí ETC bao gồm những thiết bị: ăng ten ETC, máy kiểm soát ăng
ten, máy kiểm soát làn xe, máy hiện thị số tiền, hệ thống báo động, đèn tín hiệu giao
thông, camera giám sát...

Hình 5. Mô hình thu phí điện tử riêng biệt
2.4.2. Mô hình thu phí điện tử kết hợp
Phương án kết hợp giữa thu phí điện tử (ETC) và thu phí thủ công (MTC) cho
phép chủ động xử lý đối với xe vi phạm hoặc không sử dụng thu phí ETC tại trạm
thu phí.
Làn đường thu phí hỗn hợp ETC/MTC cũng bao gồm những thiết bị: ăng ten ETC,
máy kiểm soát ăng ten, máy kiểm soát làn xe, máy hiển thị số tiền, hệ thống báo động,
đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát...

Hình 6. Mô hình thu phí ETC phương án 2
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III. KẾT LUẬN
Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) là một trong những hệ thống thu phí
có nhiều ưu điểm trong quá trình quản lý và khai thác đường bộ ở một số nước tiên
tiến trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay hệ thống ETC chưa được áp dụng một cách
rộng rãi, chỉ đang được triển khai thử nghiệm ở một số ít trạm thu phí. Chúng ta hy
vọng trong tương lai hệ thống thu phí này sẽ được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH
THS. ĐẶNG QUANG THẠCH
PGS. TS. LÊ HÙNG LÂN
Bộ môn Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Giao thông vận tải
Tóm tắt: Quốc lộ và đường cao tốc là nơi có lưu lượng giao thông lớn, các
phương tiện chạy ở vận tốc cao do đó nếu có tai nạn xảy ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm
trọng. Thực tế cho thấy một tỷ lệ không nhỏ các vụ tại nạn trên đường cao tốc và quốc
lộ xuất phát từ nguyên nhân tài xế không tuân thủ luật giao thông, phóng nhanh vượt
ẩu. Điều này dẫn đến nhu cầu cần tăng cường giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời
các hành vi gây mất an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành
Luật Giao thông. Bài báo này xin giới thiệu một giải pháp cho vấn đề trên, đây là giải
pháp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh để tự động phát hiện và ghi nhận các tình huống
vi phạm Luật Giao thông. Giải pháp này đã được xây dựng và thử nghiệm trong khuôn
khổ để tài KHCN cấp Nhà nước mã số KC.03.05/06-10 do Trường Đại học GTVT
chủ trì.
Summary: On highway, traffic volume is large, and vehicle runs at high speed, so
if an accident occurs, the consequences will be very serious. In fact, a huge percentage
of accidents on highways results from the drivers’ traffic offence, which leads to the
need of an observation reinforcement to detect and treat promptly any unsafe acts that
cause traffic accidents, and enhance the awareness of observance of traffic laws. This
article introduces a solution to the above problem. This solution, which has been given
and tested within the State level of Science and Technology Project KC.03.05/06-10
executed by the University of Transport and Communication, applies the image
processing technology to automatically detect and record situations of traffic laws
violations
I. CẤU TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG DÙNG
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH
Hệ thống bao gồm các thành phần: camera giám sát, camera chụp hình, mạng
truyền thông, video server, phần mềm xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu (hình 1).
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Camera quan sát có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh quá trình giao thông sau đó truyền
theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Camera giám sát được lắp đặt ở độ cao
khoảng từ 12m trở lên, vùng quan sát có chiều dài tối thiểu 30m. Các thông số lắp đặt
trên nhằm đảm bảo trong điều kiện giao thông bình thường (không tắc đường) hình
ảnh các xe không bị chồng lấp lên nhau, với camera có tốc độ ghi 24 hình/s, ta có thể
ghi được tối thiểu 24 khung hình của xe chạy tốc độ 100km/h (27m/s) khi nó đi qua
vùng quan sát. Hình ảnh của camera giám sát được xử lý để xác định tốc độ và qũy
đạo của từng xe trong dòng giao. Trên cơ sở đó phát hiện các tình huống vi phạm luật
như chạy quá tốc độ, chuyển làn trái phép.
Camera chụp hình xe vi phạm có nhiệm vụ
ghi lại hình ảnh của xe vi phạm làm căn cứ
cho việc xử lý tài xế sau này. Camera chụp
hình được lắp đặt ở độ cao khoảng 5m, ngược
chiều với hướng chuyển động của xe, vị trí và
thời điểm ghi hình của camera này được điều
khiển bởi phần mềm giám sát.
Để truyền tín hiệu video chất lượng cao
cần mạng truyền thông có băng thông lớn,
ngoài ra khoảng cách từ vị trí đặt camera về
trung tâm thường rất xa nên cáp quang là
phương tiện truyền dẫn phù hợp nhất để kết
nối camera và các hệ thống tại trung tâm.
Số lượng camera được kết nối với trung
tâm thường rất nhiều nên cần một hệ thống lưu
trữ có dung lượng ổ đĩa cứng lớn, ngoài ra còn
cần đến các thiết bị lưu trữ dự phòng ra băng
Hình 1. Hệ thống giám sát
từ, đĩa quang... Hệ thống chuyển mạch hoạt
giao thông bằng xử lý ảnh
động ở tốc độ cao, thuận tiện cho người sử
dụng. Các màn hình lớn có thể đồng thời hiển thị hình ảnh từ nhiều camera.
Cơ sở dữ liệu dùng lưu các số liệu về hệ thống giao thông trong đó có kết quả của
phần mềm xử lý ảnh. Các số liệu này sẽ được sử dụng cho các chức năng điều khiển,
điều hành và giám sát giao thông.
Phần mềm giám sát giao thông băng xử lý ảnh (TrafficSP) có nhiệm vụ tính toán
tốc độ và quỹ đạo các xe chạy qua vùng quan sát. Trên cơ sở đó phát hiện các xe vi
phạm Luật Giao thông và cung cấp thông tin về vị trí của chúng trong vùng giám sát,
giúp điều khiển camera chụp hình ghi được hình ảnh rõ ràng của xe vi phạm. Đồng
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thời cảnh báo người điều hành, ghi nhận lưu trữ, xử lý thông tin về các tình huống vi
phạm luật.
II. CÁC MODULE CHÍNH TRONG PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH
2.1. Thu nhận ảnh và tiền xử lý ảnh
Video giao thông truyền từ camera giám sát về Video Server qua mạng cáp quang,
từ đây hình ảnh được chuyển tiếp đến các thành phần lưu trữ, hiển thị và phần mềm xử
lý ảnh qua mạng cục bộ. Module tiền xử lý thực hiện các phép lọc ảnh và chuyển đổi
cần thiết để nâng cao chất lượng của ảnh và đưa ảnh về định dạng thuận lợi cho các
phép xử lý tiếp sau [3]. Hình 2 mô tả một trong số các chức năng của bước tiền xử lý
ảnh, trong đó ảnh màu ban đầu được chuyển về ảnh xám sau đó vùng ảnh không cần
quan tâm được cắt bỏ, phần còn lại được đưa tới đầu vào của các bước xử lý tiếp theo.

Hình 2. Kết quả tiền xử lý ảnh
2.2. Khởi tạo và cập nhật ảnh nền
Ảnh cần xử lý được chia thành 2 phần: ảnh nền (Background) và ảnh tiền cảnh
(Forceground). Trong ảnh chụp quá trình giao thông, ảnh nền chứa các đối tượng
không chuyển động trong đó quan trọng nhất là mặt đường, ảnh tiền cảnh chứa các xe
chuyển động. Như vậy ảnh của các xe có thể được tách ra bằng cách thực hiện phép
trừ nền. Nếu ảnh nền tham chiếu hoàn toàn trùng khớp với ảnh nền hiện tại thì hiệu
của phép trừ chính là ảnh của các xe. Nhưng trong thực tế, do ảnh hưởng của ánh sáng,
thời tiết mà ảnh nền có thể thay đổi theo thời gian và không còn đồng nhất với ảnh nền
tham chiếu. Khi sự khác nhau này vượt quá giới hạn cho phép sẽ dẫn đến sai số trong
phép tách ảnh tiền cảnh. Vấn đề đặt ra là phải cập nhật ảnh nền tham chiếu để đảm bảo
sự đồng nhất giữa ảnh nền tham chiếu và ảnh nền hiện tại.
Hình 3 minh hoạ quá trình khởi tạo và nhập nhật ảnh nền, mô hình ảnh nền được
xây dựng trên cơ sở lý thuyết xác suất được trình bày chi tiết trong tài liệu tham khảo
[1], [3]. Để tạo ra ảnh nền hệ thống cần xử lý 100 khung hình đầu tiên, sau đó trong
quá trình hoạt động ảnh nền tiếp tục được cập nhật theo biểu thức [1].
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Hình 3. Khởi tạo và cập nhật ảnh nền
I B(i+1) (x, y) = (1- α.)I B(i) ( x, y ) + α .I( x, y )

(1)

Trong đó: I(x, y) là cường độ sáng của pixel (x, y) trên ảnh cần xử lý; IB(i) (x,y) là
cường độ sáng của pixel (x, y) thuộc ảnh nền cũ; IB(i+1)(x,y) là cường độ sáng của pixel
(x,y) trên ảnh nền mới; α là trọng số của pixel (x, y), 0 ≤ α ≤ 1, giá trị cụ thể của α phụ
thuộc vào xác suất để cường độ sáng của pixel (x,y) trên ảnh nền nhận giá trị I (x,y).
2.3. Module phát hiện chuyển động
Có nhiệm vụ xác định có hay không các đối tượng chuyển động trong một khung
hình, sau đó tách ảnh đối tượng chuyển động khỏi ảnh nền. Việc tách ảnh vật chuyển
động được thực hiện bằng kỹ thuật trừ ảnh nền theo biểu thức [2].
D ( x, y ) = I ( x, y ) − I B ( x , y )

(2)

Trong đó: I (x,y) là cường độ sáng của pixel có tọa độ x, y thuộc ảnh cần xử lý;
IB(x,y) là cường độ sáng của pixel có tọa độ x, y trên ảnh nền.
D(x,y) là chênh lệch cường độ sáng giữa ảnh nền và ảnh cần xử lý tại pixel (x,y).
Giá trị của D(x,y) được so sánh với ngưỡng T, nếu D (x,y) > T có nghĩa pixel (x,y) là
một điểm trên ảnh của vật chuyển động.
Gọi M là mặt nạ chuyển động, có nghĩa là nếu pixel (x,y) là một điểm trên ảnh vật
chuyển động thì M (x,y) = 1 và ngược lại pixel (x,y) thuộc ảnh nền thì M (x,y) = 0.
Khi đó M được xác định bằng biểu thức [3]
1 If D( x, y ) ³ T(x, y)
M( x, y ) = 
0 If D( x, y ) < T(x, y)

(3)

Để đảm bảo mặt nạ chuyển động M được xác định chính xác, giá trị T được tính
cho từng pixel, thuật toán tính T đảm bảo có thể phán ánh các thay đổi về cường độ
sáng tại thời điểm tính mặt nạ. Cụ thể ngưỡng T (x,y) của pixel (x,y) được tính trên cơ
sở phân tích thống kê các giá trị I (x,y) tại thời điểm hiện tại và trong quá khứ theo tài
liệu [1].
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Hình 4. Tính mặt nạ chuyển động
2.4. Module phát hiện, phân loại, ghi nhận các tình huống vi phạm Luật
Giao thông
Mặt nạ chuyển động là dữ liệu đầu vào của 3 module con: Entering Vehicle
Detector (EVD), Passed Vehicle Detector (PVD) và Vehicle Tracker (VT).

Hình 5. Module phát hiện xe vi phạm
Module EVD có nhiệm vụ phân tích mặt nạ chuyển động để phát hiện các xe vừa
xuất hiện trong khung hình[5]. Các xe này được đưa vào danh sách xe mới để chuyển
cho module VT tiếp tục xử lý.
Module PVD tìm và loại bỏ khỏi danh sách các xe đã ra khỏi vùng giám sát.
Đây là các xe trong danh sách hiện tại nhưng không tìm thấy ảnh trong mặt nạ
chuyển động.
VT thực hiện giám sát quá trình di chuyển của xe. Mỗi lần xử lý một khung hình,
module VT xác định được tọa độ mới của các xe, vị trí này được lưu lại trong một dãy
các điểm theo thời gian. Như vậy đầu ra của module VT là danh sách xe cùng với quỹ
đạo chuyển động tương ứng của từng xe. Kết quả này được chuyển cho module
Trajectory Processor (TP) tiếp tục xử lý.
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Module TP phân tích quỹ đạo chuyển động của từng xe để phát hiện các tình
huống vi phạm Luật Giao thông. Khi phát hiện xe vi phạm một trong các lỗi: chạy quá
tốc độ và chuyển làn trái phép phần mềm sẽ ghi các thông tin về hành vi vi phạm vào
cơ sở dữ liệu, cảnh báo người điều hành bằng cách đánh dấu vào ảnh của xe vi phạm
đồng thời hiển thị hành trình của xe vi phạm trên màn hình. Các ảnh từ hai camera
chụp được trong quá trình vi phạm sẽ được lưu lại làm căn cứ xử lý lái xe. Thông tin
lưu trong CSDL sẽ cho biết xe vi phạm lúc nào, ở đâu và vi phạm lỗi gì.
III. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG
Hệ thống giám sát giao thông dùng công nghệ xử lý ảnh giới thiệu trong bài báo
này hiện đang được thử tại km 192+422 đường cao tốc Pháp Vân. Trong điều kiện ánh
sáng ban ngày và lưu lượng giao thông bình thường hệ thống cho kết quả khá tốt. Để
đánh giá sai số chức năng phát hiện xe chuyển làn trái phép, kết quả tính toán bằng
máy được so sánh với kết quả quan sát bằng mắt thường, theo cách này độ chính xác
của phần mềm là 97%. Kết quả phát hiện xe chạy quá tốc độ được so sánh với súng
bắn tốc độ theo nguyên lý Rada, sai số của phầm mềm so với súng là 5%.

(a)

(b)

Hình 6. a - Phát hiện xe vượt quá tốc độ; b - Phát hiện xe chuyển làn trái phép
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE
BUILDING AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNITION
THS. LÊ TRÍ THÀNH
THS. TRẦN ĐÌNH VƯƠNG
KS. ĐẶNG HOÀNG ANH
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Tự động nhận dạng biển số xe máy là bài toán có tính thực tế cao tại Việt Nam
xuất phát từ nhu cầu của những người quản lý bãi xe. Bài báo trình bày một hướng
tiếp cận trong bài toán tự động nhận dạng biển số xe máy với dữ liệu đầu vào là ảnh
chụp từ camere hoặc đoạn phim. Bài báo tập trung vào giải quyết ba bài toán nhỏ:
xác định vùng biển số, tách ký tự và nhận dạng các ký tự. Để nâng cao hiệu quả trong
việc xác định vùng biển số và tách ký tự, bài báo kết hợp giữa hai phương pháp hình
thái học và đặc điểm lược đồ Histogram, đồng thời sử dụng phương pháp nhận dạng
theo cấu trúc cho các ký tự số trên biển. Hiện tại hệ thống đã và đang được áp dụng
một phần tại Siêu thị Big C- Hải Phòng và cho kết quả khá khả quan.
Abstract
Automatic license plate recognition for motobike is an important application in
Vietnam due to huge demands of reality.This paper presents an approach for
automatic license plate recognition which could input from both photo and video. In
general, there are three principal problems including license plate region detection,
character separation and optical character recognition. In the proposed method, to
increase efficiency of two former ones, morphology and histogram schemes are
combined together, while structure methods are applied to deal with the last problem.
Currently the system has been applied in a Big C supermarket-Hai Phong and the
result is quite encouraging.
Keyword: Linense plate, recognition, morphology, histogram scheme.
1. GIỚI THIỆU
Ngày nay, khi số lượng xe cộ lưu thông nhiều, việc ghi vé, soát vé thủ công mất
nhiều thời gian, có thể xảy ra nhầm lẫn, việc tra cứu thông tin thời gian, số lượng xe ra
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vào gần như không thực hiện được. Tự động nhận dạng, lưu trữ biển số xe là một bài
toán có tính thực tế cao, tiết kiệm thời gian của người gửi xe, ghi, soát vé, đảm bảo sự
chính xác. Đã có nhiều thuật toán đưa ra để nhận dạng vùng ảnh chứa biển số xe nói
chung nhưng khi áp dụng thực tế với biển xe máy ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi
khác biệt về kích thước, khoảng cách, màu sắc, số lượng ký tự… do đó, bài báo tập
trung nghiên cứu nhận dạng vùng biển số trong mô hình không giới hạn vùng biển dựa
trên lược đồ Histogram và phương pháp hình thái học. Nhận dạng ký tự trên biển xe
gần tương đồng với nhận dạng ký tự chữ in, hiện tại vấn đề này đã được giải quyết gần
như hoàn hảo nên bài báo chỉ điểm qua vấn đề này để độc giả có cách nhìn khái quát
và kiểm chứng kết quả hệ thống. Hệ thống thử nghiệm được xây dựng với ảnh đầu vào
có kích thước 320x240 với mô hình nhận dạng dưới đây.
Thu nhận
ảnh

Tiền
xử lý

Tách vùng
ảnh có
chứa biển

Tách
ký tự

Nhận
dạng ký
tự

Hiển
thị kết
quả

Hình 1.1. Hệ thống nhận dạng biển số.
2. NỘI DUNG
2.1. Thu nhận ảnh và tiền xử lý
Quá trình thu nhận ảnh trong hệ thống được thực hiện tự động thông qua một
camera giám sát, ảnh thu được có thể chia làm 02 dạng là chỉ chụp vùng biển và bao
gồm biển cùng một phần của đuôi xe. Hệ thống xử lý ảnh bao gồm biển cùng một
phần của đuôi xe. Ảnh cần được xử lý trước khi nhận dạng. Trước hết, đưa ảnh về ảnh
xám, sau đó tăng độ tương phản để phân biệt rõ vùng nền và vùng ký tự. Cuối cùng,
ảnh được khử nhiễu thông qua bộ lọc trung vị hoặc Gauss.
2.2. Kỹ thuật nhận dạng vùng chứa biển số xe
Có 3 phương pháp chính để giải quyết bài toán này:
• Phương pháp “hình thái học - Morphology” hay “phát triển vùng”: Ảnh chứa
biển số xe luôn có những vùng đồng nhất mà cụ thể là “màu trắng” và có diện tích
nhất định. Như vậy, có thể tìm ra các vùng thỏa mãn đặc tính trên qua phương pháp
phát triển vùng.
• Phương pháp “phép biến đổi Hough”: Do biển số xe có chứa các đường viền
xung quang, nên áp dụng phép biến đổi Hough rất hiệu quả trong phát hiện các vùng
có đường thẳng đứng và đường thẳng ngang. Giao điểm của những đường này sẽ là tọa
độ của khung bao.
• Phương pháp “phát hiện biên Heuristic”: Áp dụng mặt nạ Sobel, Laplace.. để dò
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tìm cạnh trong ảnh, kết quả là ảnh chỉ chứa tập các cạnh, gọi là G(x, y). Sau đó, áp
dụng một số Heuristic về biển số xe như kích thước, tỉ lệ chiều cao/chiều rộng, hoặc sử
dụng một cửa sổ di chuyển trên toàn bộ G(x, y) để tìm ra các vùng có số cạnh thỏa
mãn điều kiện.
Trong bài báo quan tâm đến đặc điểm về Histogram vùng biển trước để xác định
các vùng nghi vấn chứa biển số. Ta xem xét hình 2.1 dưới đây:

(a)Histogram vùng chứa ký tự.

(b) Histogram vùng không chứa ký tự.
Hình 2.1. Histogram vùng chứa và không chứa ký tự
Qua quá trình thực nghiệm, hình dạng histogram của vùng chứa biển số sẽ có hình
dạng như trong các hình 2.1.(a). Histogram sẽ có một khoảng lõm lớn ở giữa do sự
phân bổ mức xám trên ảnh chứa ký tự thường chia làm phần nền - ảnh rõ rệt. Như vậy
đầu tiên sẽ đi xác định các vùng có dạng histogram như trên để đưa vào vùng nghi vấn
có khả năng là ¼ biển số, sau đó lọc các vùng nghi vấn dựa trên đặc điểm ¼ vùng biển
có chứa 2 ký tự. Dựa trên ý tưởng đó, tác giả xây dựng thuật toán tìm vùng biển số qua
hai giai đoạn lọc thô và lọc tinh.
Lọc thô: xác định các vùng nghi vấn là ¼ vùng biển.
- Bước 1: chuyển về ảnh về ảnh xám và lọc nhiễu trên ảnh.
- Bước 2: sử dụng cửa sổ trượt có kích cỡ xấp xỉ ¼ biển số trên ảnh theo thứ tự từ
trên xuống dưới và từ trái qua phải. Ta có thể xác định được trước vùng có khả năng
chứa biển trong khoảng cố định nào đó trong ảnh (thường thì biển nằm ở vùng phía
dưới). Do có nhiều vùng chứa ký tự nên không nhất thiết phải trượt lần lượt qua các
pixel mà sẽ nhẩy cách để tăng tốc độ và tránh trùng lặp giữa hai vùng liên kề. Trong hệ
thống mỗi bước nhẩy có kích thước bằng ½ cửa sổ.
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Hình 2.2. Bước nhẩy của cửa sổ
- Bước 3: Với mỗi vùng thu được cần xác định Histogram của nó. Nếu Histogram
có hình dạng như hình 2.1(a) thì gán nhãn và đưa vào danh sách các vùng nghi vấn.
Lọc tinh: tiến hành xác định đâu là vùng chứa ¼ biển trong các vùng nghi vấn.
- Bước 1: Mở rộng vùng nghi vấn thu được sao cho có thể bao được toàn bộ ký tự
nếu có.

Hình 2.3. Mở rộng vùng
- Bước 2: Chuyển ảnh về nhị phân.
Ngoài việc sử dụng các thuật toán thông thường như Sis, Otsu…[3][5], dựa vào kết
quả thống kê lược đồ xám biển số, tác giả nhận thấy vùng biển số thường sẽ có độ xám
tương đối lớn (từ 130-200) vì vậy giá trị xám lớn nhất trong khoảng có thể dùng làm
ngưỡng và sẽ giảm được thời gian lặp tìm ngưỡng.

Hình 2.4. Xác định ngưỡng dựa vào phương pháp quét
- Bước 3: Lọc các nhiễu gây ảnh hưởng xấu tới đối tượng biển số.
- Bước 4: Gán nhãn cho tất cả các đối tượng còn lại trong ảnh nhị phân thu được
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(đối tượng được hiểu là một vùng các điểm ảnh liên thông nhau).
- Bước 5: Trích ra các đối tượng ứng viên là ký tự theo tiêu chí như sau:
100 ≤ Số lượng điểm ảnh
0,4 ≤ chiều cao/chiều rộng ≤ 0,8
- Bước 6: Tiến hành nhận dạng thử các đối tượng ứng viên, nếu nhận dạng được
đúng 2 vùng liên tiếp nhau là ký tự thì xác định đó là vùng chứa ¼ biển.
- Bước 7: Mở rộng vùng theo 4 phía để lấy được toàn bộ vùng biển.
2.3. Tách các ký tự
Trước hết ảnh vùng biển số cần được đưa về cùng độ phân giải để thực hiện việc
xóa biên nếu có, tiếp theo nhị phân ảnh và lọc nhiễu để loại bỏ bớt các đối tượng. Bài
báo xem xét hai phương pháp hình thái học và lược đồ Histogram.
Phương pháp hình thái học:
Ta có thể tách các vùng chứa ký tự thông qua đặc tính về hình thái học, cụ thể theo
các tiêu chí như sau:
- Mật độ pixel của vùng con so với toàn bộ vùng chứa biển nằm trong khoảng
[0.2, 0.65]
- 8 pixel ≤ chiều rộng ≤ 45 pixel
- 45 pixel ≤ chiều cao ≤ 85 pixel
Ưu điểm: Không phụ thuộc vào độ nghiêng của biển số, không phụ thuộc vào
nhiễu, biển số có thể không làm sạch được nhưng vẫn nhận dạng chính xác. Tuy nhiên
ở giai đoạn nhận dạng ký tự tiếp theo ta cần phải xoay vùng ký tự về vị trí thích hợp.
Nhược điểm: Phụ thuộc vào độ chính xác của ảnh nhị phân có lấy hết được ảnh ký
tự từ ảnh xám.
Phương pháp lược đồ Histogram:
Để khắc phục nhược điểm của phương pháp trên, tác giả sử dụng lược đồ
Histogram ngang - dọc, tuy nhiên cần phải xoay vùng biển số về vị trí thích hợp trước
khi tách vùng. Việc tìm góc nghiêng rất đơn giản, đầu tiên xác định điểm thấp nhất của
hai vùng liên tiếp nhau có tọa độ (x1,y1), (x2,y2), tiếp theo xây dựng tam tác vuông gồm
3 đỉnh (x1,y1), (x2,y2) và (x2,y1). Cuối cùng góc quay α là góc của tam giác trên (nếu
x1 > x2 là góc α, ngược lại là β= 90o- α).
α = arcsin(t) t = (x1-x2)/(
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(x1 − x 2 ) 2 + (y1 − y 2 ) 2 )

(2.1)

Hình 3.1. Xác định góc quay
Ta xét Histogram dọc để xem xét xem để chia ảnh ra làm hai vùng ảnh chứa ký tự.

Hình 3.2. Histogram dọc vùng chứa biển
Sau đó tiến hành tách chữ dựa vào biểu đồ Histogram dọc.

Hình 3.3. Histogram ngang
Như vậy theo lược đồ vùng ảnh sẽ được chia làm các vùng rõ rệt, do đó dễ dàng để
xác định và tách các vùng ký tự. Ở đây ta cần lưu ý vùng phía trên ảnh (ví dụ như
vùng chứa 29-P2) có thể có 5 vùng nên cần bỏ qua vùng biểu diễn dấu “-” dựa vào đặc
điểm Histogram vùng này thấp và hẹp.
2.4. Kỹ thuật nhận dạng ký tự
Phương pháp phổ biến nhất để nhận dạng ký tự là sử dụng mạng nơron tức là huấn
luyện cho máy tính để nhận dạng các ký tự. Tuy nhiên do số lượng ký tự trên biển số
là không nhiều và có hình dạng gần như chữ in nên ta có thể sử dụng phương pháp cấu
trúc kết hợp với đối sánh để nhận dạng. Trong bài báo, tác giả đã xây dựng tập ký tự
mẫu có kích thước 10x20 với 0 là điểm nền, 1 là điểm ảnh. Các vùng ký tự thu được
phải đưa vể kích thước 10x20, sau đó được mã hóa thành ma trận.

Hình 3.4. Mã hóa vùng ký tự
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Tác giả xây dựng thuật toán nhận dạng dựa vào cấu trúc và dùng đối sánh để kiểm
chứng lại kết quả hoặc một số vùng không nhận dạng được bằng cấu trúc dựa vào mốt
số đặc trưng như có lỗ (ví dụ 0-6-9 có 1 lỗ, 8 có hai lỗ, 1-2-3-4-5-7 không có lỗ), số
điểm chạc 2, 3… tính chất đối xứng trục ngang - dọc đã được trình bầy kỹ trong [1],
[4], [5], [6].
3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Hiện tại hệ thống đã và đang được tiến hành ứng dụng thực tế một phần tại Siêu thị
Big C- Hải Phòng. Với dữ liệu thực tế thu được, hệ thống cho kết quả khá khả quan.
- Số lượng biển thử nghiệm: 500.
- Máy chạy thực nghiệm: Intel® Core (TM) 2 CPU T5500 @ 1, 67GHz, Ram 2 Gb.
Bảng 3.1. Kết quả thực nghiệm
Thuật toán

Thành công (%)

Lỗi (%)

99.5

0.5

99

1

Tách biển số

99.6

0.4

Nhận dạng ký tự

99.2

0.8

Kết quả chung

97.3

2.7

Trích ảnh biển số (giới hạn vùng)
Trích ảnh biển số (không giới hạn vùng)

4. KẾT LUẬN
Bài báo đã xây dựng thuật toán được tìm vùng chứa biển số thực hiện qua hai giai
đoạn lọc thô và lọc tinh. Lọc thô là sử dụng một cửa sổ trượt để tìm các vùng ảnh thỏa
mãn điều kiện về Histogram của vùng biển. Lọc tinh là giai đoạn xác định các vùng đã
thu được lọc thô dựa vào điều kiện về hình thái học vùng biển để tìm vùng thích hợp
nhất. Cuối cùng sẽ mở rộng vùng thu được nhằm lấy được toàn bộ vùng biển và tiến
hành việc cách ly ký tự. Xây dựng thuật toán nhận dạng ký tự số kết hợp giữa các
phương pháp nhận dạng dựa vào nhận dạng theo cấu trúc, đặc điểm hình chiếu ngang dọc. Để tăng tính tin cậy cho hệ thống tác giả kiểm chứng lại bằng thuật toán đối sánh
ký tự.
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ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG
Ô TÔ PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG - CAD
KS. NGUYỄN VĂN DŨNG
KS. VŨ MINH KHAI
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng CTGT 2
Tóm tắt:
Ngày nay ứng dụng tin học trong KHKT là một trong những nhân tố được ưu tiên
hàng đầu, nhất là trong công tác tư vấn thiết kế. Báo cáo này nhằm đem đến cho
người đọc một cái nhìn tổng quát về quá trình ứng dụng tin học trong công tác KSTK
đường ô tô tại TECCO 2, từ đó dẫn đến sự hình thành của một phần mềm thiết kế
Đường (CAD) do các kỹ sư TECCO2 phát triển với các tính năng, ưu nhược điểm của
nó. Hiện nay phần mềm CAD được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các công trình thiết
kế đường ô tô của Công ty.
1. TỔNG QUAN
Từ năm 1995, nhận thấy những khả năng hết sức to lớn của việc ứng dụng máy
tính điện tử (MTĐT) trong công tác khảo sát thiết kế và lập tổng dự toán công trình,
lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đã giao
nhiệm vụ cho các kỹ sư của mình bước đầu nghiên cứu tiếp cận và ứng dụng MTĐT
vào công tác thiết kế. Từ đó đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin của TECCO2
không ngừng phát triển.
Công tác Khảo sát, Thiết kế, lập Tổng dự toán công trình của TECCO 2, từ làm thủ
công đến nay đã được hoàn toàn làm trên máy tính. Hồ sơ nhanh, đẹp, chính xác, bảo
đảm chất lượng, đặc biệt gần như 100% công tác lập hồ sơ Khảo sát, Thiết kế của
Công ty hiện nay sử dụng một phần mềm chạy trên nền AutoCAD (phần mềm CAD)
do các kỹ sư của công ty phát triển một cách hết sức hiệu quả và linh hoạt.
2. QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀ SỰ HÌNH THÀNH CAD
Năm 1993 TECCO 2 đã bắt đầu sử dụng máy tính trong công tác sản xuất. Tuy
nhiên giai đoạn 1993-1995 máy tính chủ yếu dùng để làm văn bản, lập dự toán. Năm
1995 các kỹ sư thiết kế của Công ty bắt đầu học vẽ trên máy tính bằng phần mềm
AutoCAD và sử dụng các phần mềm CAD/CAM vào công tác thiết kế cầu đường.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng MTĐT, năm 1995 TECCO 2 đã hợp
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tác với một số giảng viên tin học của Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm phát triển một
phần mềm thiết kế. Phần mềm thiết kế ban đầu được lập trên môi trường FoxPro, hết
sức đơn giản và chỉ hỗ trợ được một phần cơ bản của công việc, tuy nhiên phần mềm
này là một bước tiến dài trong công tác tin học hóa của TECCO 2 trong giai đoạn 1995
- 1997 và đã được ứng dụng để thiết kế Dự án cải tạo nâng cấp QL1A đoạn Nha Trang
- thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải tạo nâng cấp QL5 và được các đối tác đánh
giá cao.
Thiết kế trên nền FoxPro (vốn chỉ mạnh về mặt quản lý cơ sở dữ liệu) có nhiều sự
bất tiện, các kỹ sư TECCO2 đã lập những file phụ trợ bằng AutoLISP để vẽ kết quả
thiết kế trong môi trường AutoCAD. Trong công tác khảo sát, TECCO 2 đã lập ra các
file AutoLISP để vẽ cắt dọc, cắt ngang thiên nhiên. Nhận thấy thế mạnh của AutoLISP
như: kết quả thiết kế trực quan, tận dụng được các lệnh của AutoCAD trong trợ giúp
thiết kế, trên cơ sở các file phụ trợ đã lập nói trên; học theo giao diện và tận dụng mô
đun nhập số liệu của phần mềm TDN, TECCO 2 đã bắt đầu xây dựng một phần mềm
thiết kế cho riêng mình bằng ngôn ngữ AutoLISP (CAD).
Ban đầu CAD chạy trên nền AutoCAD 12 trong môi trường DOS, năm 1998
TECCO 2 đã có được một số phần mềm có bản quyền như Phần mềm lập dự toán,
SoftDesk 8. Trong công tác thiết kế sử dụng song hành các phần mềm sau:
+ Phần mềm thiết kế đường của trường Đại học GTVT.
+ Phần mềm thiết kế đường hợp tác giữa TECCO 2 với trường Đại học Xây dựng
Hà Nội chạy trên nền FoxPro (đã được các kỹ sư TECCO 2 bổ sung thêm chức năng
thiết kế và chuyển phần vẽ thiết kế sang môi trường AutoCAD).
+ Phần mềm thiết kế đường CAD viết bằng ngôn ngữ AutoLISP chạy trong môi
trường AutoCAD R12 (là phần mềm thiết kế đường hiện nay công ty đang sử dụng).
+ Tất cả các phần mềm này đều giải quyết được những công việc cơ bản nhất trong
công tác thiết kế đường, tuy nhiên tính tiện dụng của các phần mềm là tương đối khác
nhau.
Trong công tác khảo sát, tất cả hồ sơ khảo sát được lập bằng CAD do tính tiện
dụng và khả năng dễ sử dụng.
Năm 1997 phần mềm AutoCAD phát triển tiến một bước nhảy vọt đó là sự ra đời
của AutoCAD R14 chạy trong môi trường Windows. Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật từ
trước đến nay được thực hiện trong môi trường DOS dần dần chuyển sang thực hiện
trong môi trường Windows, thời kỳ này CAD vẫn chạy trên nền AutoCAD R12 để
tương thích với hầu hết cấu hình máy tính trong Công ty, vì vậy các lệnh chưa được
sửa đổi để có thể chạy được với các phiên bản AutoCAD chạy trên Windows. Năm
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2002 kỹ sư Nguyễn Văn Dũng đã nâng cấp CAD lên một bước, đó là chuyển lại giao
diện, sửa lại mã nguồn để chạy trên nền AutoCAD2002. Bắt đầu từ năm 2002, tất cả
bộ phận thiết kế của TECCO 2 đã chuyển hẳn sang dùng CAD.
Từ năm 2002 cho đến nay, CAD được cập nhật liên tục để tương thích với các
phiên bản AutoCAD, quy trình quy phạm hiện hành và bổ sung các tính năng mới.
Hiện nay CAD có tính năng phong phú, dễ sử dụng, phù hợp với các yêu cầu về kiểm
soát khối lượng, quy định hồ sơ của Việt Nam và được sử dụng để thực hiện hầu hết
các công trình thiết kế đường của TECCO 2.
3. NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA PHẦN MỀM CAD
3.1. Tổng quan về phần mềm thiết kế đường CAD
3.1.1. Nguyên tắc thiết kế trong CAD
Tất cả các hạng mục thiết kế của phần mềm đều tuân theo những nguyên tắc sau:
+ Trợ giúp người thiết kế ở mức độ tối đa.
+ Tuân thủ quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành hiện hữu.
+ Dễ sử dụng, các công đoạn thiết kế có tính tuần tự như khi thực hiện thủ công
khiến cho người sử dụng dễ tiếp cận và nắm bắt.
Sự phát triển của phần mềm song hành với sự phản hồi của người trực tiếp sử
dụng cũng như yêu cầu từ các cơ quan chuyên ngành khi xem xét hồ sơ thiết kế của
TECCO 2.
3.1.2. Giao diện và khả năng tương thích
CAD được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ AutoLISP, giao diện viết bằng DCL &
DIESEL chạy trên nền AutoCAD2002 và các phiên bản AutoCAD khác (cho đến
AutoCAD2009).
Hệ thống menu lệnh được thiết kế bổ sung vào hệ thống menu lệnh của AutoCAD.
3.1.3 Khả năng sử dụng trong thiết kế đường
CAD có thể giải quyết tương đối đầy đủ các yêu cầu khi thiết kế đường ô tô và
đường thành phố hiện nay ở Việt Nam.
+ Thiết kế đường theo TCVN 4054-85
+ Thiết kế đường theo TCVN 4054-98
+ Thiết kế đường theo TCVN 4054-2005
+ Thiết kế đường cao tốc theo QT5729-1997
+ Thiết kế đường đô thị theo TCXDVN104-2007
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3.1.4. Số liệu đầu vào và tiếp nhận số liệu đầu vào
Ban đầu CAD tận dụng môđun nhập số liệu của TDN, tuy nhiên môđun này có
nhược điểm là hạn chế số lượng cọc chi tiết (không quá 300 cọc chi tiết), việc nhập số
liệu còn bất tiện. Hiện nay các kỹ sư của TECCO2 đã lập trình môđun nhập số liệu
mới bằng VBA chạy trong Microsoft Excel, số lượng nhập có thể tới 4000 cọc chi tiết,
tương thích với các file số liệu cũ, đơn giản tiện lợi, sử dụng được tất cả các tiện ích
của excel trong quá trình nhập và xử lý số liệu.

Hình 3.1: Nhập số liệu bình đồ - cắt dọc

Hình 3.2: Nhập số liệu cắt ngang
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CAD cũng có một lệnh riêng cho phép người sử dụng nhập số liệu, tuy nhiên lệnh
này có tính năng hạn chế và chỉ tiện dụng khi người dùng cần mở file số liệu ngay
trong AutoCAD khi thiết kế để kiểm tra số liệu hoặc nhập số liệu không nhiều.
Ngoài ra chương trình có thể chuyển đổi số liệu Nova-TDN sang CAD và ngược
lại, chuyển đổi số liệu từ Land Desktop/Civil 3D sang CAD. Điều này mở rộng khả
năng tiếp nhận số liệu đầu vào và tăng tính linh hoạt của chương trình.
3.2. Hệ thống lệnh và các chức năng chính của CAD
3.2.1. Hệ thống menu lệnh
Hệ thống menu lệnh của CAD bao gồm 7 menu, được tích hợp thêm vào trong
pull-down menu của AutoCAD. Bao gồm các menu lệnh sau:
+ TK.đường: khởi động chương trình, khai báo các thông số thiết kế, số liệu ban
đầu, chuyển đổi số liệu, tính và xuất bảng khối lượng chi tiết sang Excel.
+ Bình đồ: vẽ bình đồ và các tiện ích liên quan đến xử lý bình đồ như: vẽ đường
bao chân taluy thiết kế, lập bình đồ duỗi thẳng, bình đồ cắm cọc GPMB, xử lý bù vênh
trên bình đồ với các dự án cải tạo mặt đường hiện hữu.
+ Trắc dọc: vẽ và thiết kế cắt dọc.
+ Trắc ngang: vẽ và thiết kế cắt ngang (đường ô tô, đường đô thị, đường cao tốc),
những tiện ích xử lý khối lượng trên cắt ngang (đào xử lý nền, chỉnh sửa cắt ngang
thiết kế và khai báo các thông số cần thiết trên cắt ngang để tính khối lượng).
+ Rãnh: vẽ và thiết kế rãnh dọc, cống dọc đường ô tô và đường đô thị (cắt dọc
rãnh/cống, vẽ và tính toán các khối lượng thi công rãnh/cống trên cắt ngang), thiết kế
sơ bộ hố thu, tính và đưa khối lượng rãnh/cống sang Excel.
+ 3DMap: xử lý số liệu dưới dạng 3D để kết hợp với Land Desktop lập lưới không
gian cho bề mặt thiết kế (tuy nhiên mức độ áp dụng còn hạn chế), vẽ và tính toán
san nền.
+ KTOAN: Dùng để tính kết cấu áo đường theo AASHTO, tính lún, kiểm toán ổn
định trượt nền đường, vẽ tường chắn và kiểm toán tường chắn. Đang trong quá trình
thử nghiệm và hoàn thiện.
3.2.2. Các chức năng chính của menu “TK.duong”
Dùng để khởi tạo chương trình, đặt các biến hệ thống và các thông số mặc định
cho chương trình. Khai báo quy mô, tiêu chuẩn thiết kế.
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Hình 3.3: Các nhóm lệnh chính trong menu “TK.duong”
Nhóm các lệnh khai báo quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường: bao gồm 6 lệnh
cho phép khai báo quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường, từ “Khai báo K.T
đường” → “Khai báo K.T đường ĐTMA”. Các lệnh này cho phép người dùng khai
báo vận tốc thiết kế, bề rộng nền/mặt đường, dốc ngang nền/mặt đường, kích thước
rãnh dọc, dốc mái taluy đào và đắp... với đường đô thị thêm các thông số vỉa hè, đan
rãnh và bó vỉa. Hiện tại chương trình hỗ trợ cho đường đô thị có tới 3 dải phân cách
cứng và các kiểu viên vỉa vát/thẳng đứng.
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+ Ngoài ra chương trình cho phép khai báo theo tiêu chuẩn TCVN 4054-98 để sử
dụng cho một số dự án cũ còn sử dụng tiêu chuẩn này.
Nhóm lệnh khai báo các thông số kết cấu áo đường và địa chất: bao gồm 4 lệnh
cho phép khai báo kết cấu áo đường, kết cấu vỉa hè, kết cấu làm mới - cạp rộng và
phân lớp địa chất trên cắt ngang.
+ Khai báo các lớp địa chất rất thuận tiện cho bóc tách khối lượng đào, hiện nay
chương trình chỉ hỗ trợ hoàn toàn khi thiết kế tuyến mới và phải vẽ tách riêng các đoạn
mặt cắt ngang có sự giống nhau về mặt phân lớp địa chất. Trường hợp cải tạo đường
cũ, cần phải có sự can thiệp của người thiết kế sau khi vẽ các lớp địa chất lên
cắt ngang.
Sub-menu “KHOI LUONG”: cho phép người dùng tính toán khối lượng, xuất khối
lượng chi tiết sang Excel. Trong nhóm lệnh này có các lệnh cho phép tách khối lượng
theo 2 nguồn vốn, tuy nhiên hiện nay nhóm này được để đó chủ yếu với lý do tương
thích với các bản vẽ cũ và hầu như không được sử dụng bởi 2 lý do chính sau đây:
+ Các lệnh này chỉ hữu dụng khi sử dụng thiết kế các tuyến tránh qua khu dân cư,
đô thị với 2 nguồn vốn cùng đầu tư (Bộ GTVT và địa phương). Gần như ít có trong
công tác thiết kế đường hiện nay.
+ CAD cho phép người sử dụng biết AutoLISP có thể tự khai báo kết hợp với các
đối tượng của chương trình để tách riêng những khối lượng không có sẵn trong chuẩn
mực của chương trình, đáp ứng đòi hỏi bóc tách khối lượng của một dự án bất kỳ. Tiện
lợi khi tính các khối lượng đắp bao, xử lý nền, đắp cát...
Việc cho phép tùy biến trong tính khối lượng là một trong những thế mạnh của
chương trình, thích hợp cho các công trình có hạng mục tính toán phức tạp và đa dạng.
Mục SUPPORT của menu “T.Kduong” bao gồm các lệnh phụ trợ trong quá trình
thiết kế đường (các lệnh liên quan đến chuyển đổi số liệu, một số tiện ích trong tính
toán, hoàn thiện bản vẽ để in ấn).
3.2.3. Các chức năng chính của menu “Binhdo”
Dùng để vẽ bình đồ khảo sát, thiết kế và các tiện ích trong xử lý bình đồ. Hạn chế
rất lớn của phần vẽ bình đồ trong CAD là chỉ vẽ được bình đồ 2D, chưa vẽ được các
đường đồng mức (hiện hay phải kết hợp với Land Desktop để vẽ đường đồng mức và
xử lý bình đồ 3D).
Các lệnh chính dùng để vẽ bình đồ: cho phép vẽ bình đồ tuyến từ file số liệu của
chương trình, tính tọa độ tim tuyến, thống kê các yếu tố đường cong để lập thành bảng.
Vẽ sơ bộ các địa vật, mép mặt đường cũ (khi có khai báo địa vật trong nhập số liệu cắt
ngang).
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Để xử lý các yêu cầu khi thiết kế bù vênh trong các dự án cải tạo bề mặt đường cũ,
CAD có các lệnh dùng để tách bù vênh theo chiều dày, vẽ sơ đồ bù vênh trên bình đồ.
CAD vẽ được đường bao chân taluy thiết kế cũ, các loại đường bao phạm vi
GPMB và LGĐB khi thiết kế giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra trong menu “Binhdo” còn có một số tiện ích khác liên quan đến những
công việc thủ công khi vẽ bình đồ, nhập các điểm đo khi đo rải thửa bằng máy toàn
đạc thông thường.

CÁC LỆNH CHÍNH ĐỂ
VẼ & XỬ LÍ BÌNH ĐỒ

XỬ LÍ BÙ VÊNH KHI TK
CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG CŨ

Hình 3.4: Các nhóm lệnh chính trong menu “Binhdo”
3.2.4. Các chức năng chính của menu “Tracdoc”
Gồm các lệnh dùng để vẽ và thiết kế cắt dọc.
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Các lệnh vẽ và thiết kế cắt dọc được lập theo đúng trình tự khi thiết kế thủ công
khiến người thiết kế dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

VẼ CẮT DỌC TỰ

THIẾT KẾ CONG

THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ

Hình 3.5: Các nhóm lệnh chính trong menu “Tracdoc”
3.2.5. Các chức năng chính của menu “Tracngang”
CAD cho phép can thiệp chi tiết vào quá trình thiết kế và chỉnh sửa thiết kế cắt
ngang, do chạy trực tiếp trong AutoCAD và sử dụng hoàn toàn các đối tượng của
AutoCAD, nên người thiết kế có thể hết sức linh hoạt trong quá trình chỉnh sửa. Có thể
sử dụng các lệnh sửa đổi đối tượng của AutoCAD để sửa chữa và ghép nối các đối
tượng thiết kế một cách bình thường.
CAD phân ra các loại mặt cắt ngang đặc trưng tương ứng với các lệnh thiết kế cắt
ngang phù hợp (mặt cắt ngang đường ô tô thông thường, đường đô thị không hoặc có 1
dải phân cách giữa, đường đô thị có nhiều dải phân cách giữa, đường cao tốc...).
Chương trình cho phép thiết kế cắt ngang theo các tiêu chuẩn TCVN 4054-2005,
TCVN 4054-98, TCVN 4054-85, TCVN 5729-1997 và TCXDVN 104-2007.
Sub-menu “Tinh toan sieu cao” tự động tính toán siêu cao, mở rộng cho từng mặt
cắt ngang và cho phép người sử dụng điều chỉnh siêu cao và mở rộng trực tiếp trên
từng mặt cắt ngang. Điều này cho phép thiết kế cắt ngang linh hoạt hơn khi gặp các
yêu cầu thiết kế nằm ngoài quy định của tiêu chuẩn hiện hành.
Sub-menu “Thiet ke nhanh T.N” gồm các lệnh áp thiết kế cắt ngang cho tất cả các
cắt ngang mà không cho phép chỉnh sửa trong quá trình thiết kế.
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Sub-menu “Trac ngang DDT MOI” gồm các lệnh áp thiết kế cắt ngang cho mặt cắt
ngang đường đô thị có số lượng dải phân cách giữa > 1.

TÍNH TOÁN SIÊU CAO
T.K NHANH CẮT NGANG
CẮT NGANG ĐĐT > 1 PC
ÁP KC MĐ, KC LÁT HÈ

NHỂM LỆNH CHÍNH
THIẾT KẾ CẮT NGANG

THIẾT KẾ CÁC HẠNG
MỤC CN ĐẶC BIỆT

CÁC LỆNH GÁN THỄNG
SỐ THIẾT KẾ, SỬA CHỮA
HOÀN THIỆN CẮT NGANG

Hình 3.6: Các nhóm lệnh chính trong menu “Tracngang”
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Hình 3.7a: Kết quả thiết kế cắt ngang
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Sub-menu “Ap ket cau ao duong” gồm các lệnh tạo khuôn kết cấu áo đường (làm
mới, tăng cường, cạp rộng) và kết cấu vỉa hè trên cắt ngang.
Các lệnh trong nhóm các lệnh chính thiết kế cắt ngang cho phép người sử dụng
thiết kế cho một cắt ngang, một nhóm cắt ngang được lựa chọn hay tất cả các cắt
ngang. Kết quả thiết kế hiển thị trực quan và người thiết kế có thể điều chỉnh các thông
số thiết kế cho từng mặt cắt ngang (bề rộng, dốc ngang, dốc mái taluy, rãnh dọc...).
Các lệnh của 2 nhóm lệnh còn lại cho phép khai báo một số kích thước chi tiết khi
thiết kế cắt ngang, vẽ các đối tượng để tính khối lượng đào bùn, đào đắp trả mương,
đào cấp... Cho phép hiệu chỉnh lại các thiết kế cắt ngang, khai báo một số kiểu đối
tượng riêng phục vụ cho các tùy biến khi tính khối lượng.
3.2.6. Các chức năng chính của menu “Ranh”

LẤY SỐ LIỆU TRẤN TN
VÀ VẼ ĐƯỜNG ĐEN RÃNH

THIẾT KẾ CẮT DỌC RÃNH
VẼ RÃNH LẤN CẮT NGANG

TÍNH KHỐI LƯỢNG RÃNH
HIỆU CHỈNH TK RÃNH VÀ
THIẾT KẾ HỐ THU

Hình 3.8: Các nhóm lệnh chính trong menu “Ranh”
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Menu “Ranh” bao gồm các lệnh sử dụng để thiết kế rãnh, cống dọc bao gồm vẽ và
thiết kế cắt dọc rãnh, vẽ và thiết kế cắt ngang, tính toán khối lượng rãnh và cống dọc.
CAD cho phép chọn và khai báo kích thước mặt cắt ngang cho rãnh xây gạch, đá xây,
cống dọc, rãnh BTCT chữ U và tuynel dạng hộp. Đây là một trong những thế mạnh
của chương trình, rất tiện lợi cho công tác thiết kế cắt ngang và bóc tách khối lượng
khi thiết kế đường đô thị, đường qua khu dân cư có rãnh dọc.
CAD tự động lấy cao độ thiên nhiên trên cắt ngang tương ứng với vị trí thiết kế
rãnh/cống dọc và kết hợp với số liệu cắt dọc để vẽ đường đen rãnh/cống dọc, tại các
cắt ngang có mở rộng, chương trình sẽ tự động nhận dạng độ mở rộng để xác định
đúng vị trí đặt rãnh/cống dọc.
Thiết kế rãnh được vẽ lên cắt ngang theo đúng vị trí, kích thước và chiều sâu thiết
kế. Trường hợp khoảng cách ngang từ tim rãnh/cống tới tim tuyến thay đổi (tim
rãnh/cống thiết kế trên bình đồ, do các yêu cầu đặc thù...) người thiết kế có thể tùy
biến trong các file số liệu do chương trình xuất ra để có kết quả thiết kế như ý.
3.2.7. Các chức năng chính của menu “3DMap”
Các lệnh trong menu “3DMap” đưa số liệu thiết kế dưới dạng 3D để sử dụng kết
hợp với phần mềm Land Desktop, cụ thể như sau:
+ Create point 3D: tạo lưới điểm 3D để đưa vào Land Desktop tạo surface 3D.
+ Create Polyline 3D: một số tiện ích liên quan đến 3D Polyline, tạo đường dẫn
trong hành trình chạy xe và tạo vệt sơn mặt đường cho trình chiếu 3D.
+ Surface: dùng để vẽ lưới 3D cho phần bề mặt thiết kế, số liệu cho phần bề mặt
này được lấy từ cắt dọc và cắt ngang thiết kế trong CAD.
+ Tinh sannen: sử dụng để tính san nền (đã được áp dụng để tính toán khi thiết kế
khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang). Tính năng này đang được tiếp tục thử
nghiệm và hoàn thiện.
+ Video: tạo đoạn video trình chiếu trên cơ sở các ảnh chụp liên tiếp hình ảnh theo
một góc nhìn cố định dọc theo tim tuyến trong không gian 3D theo một vận tốc nhất
định. Tuy nhiên tính năng này chủ yếu chỉ làm để thử nghiệm, hiện nay menu
“3DMap” chủ yếu dùng để lấy kết quả thiết kế phục vụ cho tạo lưới 3D của bề mặt
thiết kế và không phát triển phần xử lý 3D do còn hạn chế về năng lực.
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Hình 3.9: Menu “3DMap”
Để mô phỏng và trình chiếu 3D, TECCO 2 hiện nay sử dụng phần mềm có bản
quyền UC-win/Road rất mạnh và chuyên nghiệp của Forum 8 - Nhật Bản.

Hình 3.10: Một phần bản vẽ tính san nền dự án khu du lịch sinh thái Suối Mỡ
3.2.8. Các chức năng chính của menu “KTOAN”
Các lệnh trong menu “KTOAN” hiện nay đang trong quá trình thử nghiệm vì vậy
trong báo cáo chỉ liệt kê ra các tính năng đang được thử nghiệm. Cụ thể như sau:
+ Kiểm toán ổn định tổng thể tường chắn, vẽ và thiết kế tường chắn trên cắt ngang.
+ Kiểm toán kết cấu áo đường tính theo AASHTO theo 22TCN 273-01.
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+ Tính ổn định ta luy theo phương pháp mặt trượt trụ tròn theo phương pháp cổ
điển và Bishop.
+ Tính ổn định nền đắp trên đất yếu có sử dụng vải ĐKT theo quy trình 22TCN
262-2000 và tính lún ổn định có vẽ đường cong lún theo 22TCN 262-2000.
Một số tính năng trong menu “KTOAN” sẽ không được tiếp tục hoàn thiện do đã
có các phần mềm khác tiện dụng hơn. Chủ yếu sẽ tiếp tục hoàn thiện phần tường chắn
để kết hợp với phần thiết kế cắt ngang của chương trình.
3.3. Ưu và nhược điểm của phần mềm CAD
3.3.1. Ưu điểm
Giao diện trực quan, dễ sử dụng. Kết quả thiết kế chính xác. Tính đúng đắn của
chương trình được thể hiện qua rất nhiều hồ sơ thiết kế của Công ty đã được các cấp
có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
Khả năng thiết kế đa dạng, tính tùy biến cao.
Khả năng bóc tách khối lượng chi tiết.
Tận dụng được mọi ưu thế của AutoCAD trong thiết kế.
Luôn được cập nhật kịp thời cho phù hợp với quy trình quy phạm hiện hành, quy
định về thông tin thể hiện trên bản vẽ và quan điểm về bóc tách và kiểm soát khối
lượng của Việt Nam.
Liên kết được với phần mềm Land Desktop để xử lý phương án tuyến, lập mô hình
thiết kế 3D.
Là phần mềm viết bởi người sử dụng cho người sử dụng.
3.3.2. Nhược điểm
Không có khả năng tự chỉnh tuyến và tự động cập nhật chéo thiết kế khi chỉnh sửa.
Tốc độ xử lý của một số lệnh thiết kế còn chậm, nhất là khi thiết kế, tính khối
lượng cho một số lượng lớn cắt ngang do đặc trưng xử lý của ngôn ngữ AutoLISP.
Tuy nhiên với các máy tính cấu hình cao nhưng giá rẻ như hiện nay, điều này không
thực sự là một nhược điểm lớn.
Giao diện đơn thuần viết bằng DCL nên nhiều khi chưa được đẹp, phức tạp trong
lập và xử lý giao diện.
Dữ liệu thiết kế trong bản vẽ được lưu dưới dạng extended data (xdata), tuy nhiên
vẫn còn một số dữ liệu lưu dưới dạng block nên đôi khi còn có những lỗi không mong
muốn do sơ ý.
Còn hạn chế trong xử lý bình đồ, cần phải dùng kết hợp với phần mềm Land
Desktop.
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4. TRÊN ĐƯỜNG HOÀN THIỆN
4.1. Hướng phát triển và hoàn thiện
Cho đến nay phần mềm thiết kế CAD đã cơ bản đã giải quyết được nhiều vấn đề
trong thiết kế đường như sau:
+ Thiết kế tuyến: liên kết được với phần mềm Land Desktop để thiết kế tuyến, xử
lý số liệu để mô hình hóa bề mặt thiết kế.
+ Thiết kế cắt dọc, cắt ngang, khối lượng: thiết kế được mọi dạng thức thiết kế
đường hiện nay, kết quả tính khối lượng chính xác, đa dạng. Tính tùy biến cao.
+ Thiết kế rãnh dọc: vẽ và thiết kế được nhiều loại rãnh dọc, kết quả nhanh và
chính xác.
+ Tính toán được khối lượng san nền (trường hợp theo dạng tuyến).
Hướng phát triển để hoàn thiện phần mềm:
+ Bình đồ: liên kết chặt chẽ hơn với phần mềm Land Desktop để xử lý tuyến, tìm
cách xuất số liệu trực tiếp sang UC-win/Road để lập trình chiếu 3D (bao gồm lưới bề
mặt thiên nhiên, bề mặt thiết kế, địa vật).
+ Phối hợp khi thiết kế cắt dọc & cắt ngang: hiện tại phần mềm tự xác định cao độ
khống chế theo quan điểm bù vênh tối thiểu, rất thuận tiện khi thiết kế cắt dọc cải tạo
đường cũ. Để thuận tiện hơn khi thiết kế cắt dọc, dự kiến sẽ đưa thêm khả năng phân
tích và sơ bộ xác định cao độ thiết kế theo các quan điểm sau:
• Tổng khối lượng đào đắp trên mỗi mặt cắt ngang là ít nhất.
• Hạn chế chiều cao đào, đắp (tránh công trình gia cố) trên cắt ngang.
• Các điểm cao độ thiết kế sơ bộ nói trên sẽ được cập nhật trên cắt dọc tại vị trí
tương ứng với mặt cắt ngang, giúp cho người thiết kế dễ dàng hơn khi thiết kế
đường đỏ.
+ Thiết kế cắt dọc: tự động vạch sơ bộ đường đỏ theo một trong những quan điểm
trên, hay kết hợp nhiều quan điểm theo lựa chọn người dùng. Đường đỏ vạch theo
từng đoạn ngắn, sao cho chênh lệch với các điểm mong muốn là ít nhất (sai số bình
phương giữa đường đỏ và đường mong muốn là bé nhất) đồng thời đảm bảo điều kiện
ràng buộc về độ dốc, đoạn dài giới hạn. Dựa vào đó người thiết kế tiến hành điều
chỉnh đường đỏ cho phù hợp.
+ Nghiên cứu bổ sung thêm môđun tự động vẽ thiết kế cống.
4.2. Kết luận
Phần mềm CAD đã được sử dụng để thiết kế các công trình đường của TECCO 2
trong một thời gian dài. Tính hiệu quả, đơn giản đã được khẳng định. Đáp ứng tốt các
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đòi hỏi về quy trình quy phạm, hình thức hồ sơ, quan điểm thiết kế và bóc tách khối
lượng hiện hành của Việt Nam.
Cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, cập nhật các tính năng mới, đáp ứng đúng yêu
cầu của một phần mềm viết bởi người dùng cho người dùng. Đẩy mạnh công tác tin
học hóa trong khảo sát thiết kế đường, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu về
chất lượng và tiến độ của khách hàng để không ngừng phát triển./.
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN HÓA TẠO HỢP KIM
ĐỒNG – THIẾC VÀ KẼM – NIKEN CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN
MÒN CAO BẢO VỆ CÁC CHI TIẾT THÉP CHỊU MÀI MÒN
KS. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN,
PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Viện CN Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công trình
GTVT - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
PGS.TS. NGUYỄN VĂN RI
Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài này trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng của tác
nhân tạo phức kết hợp là axit citric (2-hydroxypropane-1, 2, 3-tricarboxylic acid),
nồng độ clorua, tỉ lệ mol [Zn2+]/ [Ni2+], mật độ dòng catôt, nhiệt độ, thảo luận về
một lớp hợp chất amin và phụ gia phối hợp bổ trợ (gọi tắt là EPA và TEA) trong dung
dịch liên quan đến hàm lượng Ni và độ sáng của lớp mạ, xác định tính chất chống ăn
mòn của lớp mạ hợp kim và độ ổn định của dung dịch mạ. Trình bày thành phần tối ưu
của dung dịch mạ và đánh giá chất lượng của lớp mạ tạo ra từ hệ dung dịch điện phân
đã nghiên cứu. Đưa ra dự thảo quy trình công nghệ thực hiện mạ hợp kim Zn-Ni cho
các chi tiết sắt.
PHẦN I - TỔNG QUAN
1. Vai trò và ứng dụng của lớp mạ hợp kim kẽm-niken bảo vệ chi tiết thép
Trên thế giới trong những năm gần đây, việc nâng cao tính năng bảo vệ và tuổi thọ
của các công trình sử dụng sắt thép bằng công nghệ mạ hợp kim kẽm-niken và đồng
thiếc trên cơ sở sử dụng các hóa chất không gây ô nhiễm môi trường ngày càng thu hút
sự quan tâm ở nhiều nước. Trong hai công nghệ mạ điện này, mục tiêu ưu tiên trước sẽ
dành cho công nghệ mạ điện phân tạo hợp kim kẽm-niken. Lớp phủ hợp kim kẽm –
niken thay cho lớp mạ Cd và bền hơn lớp mạ Zn thuần túy có cùng độ dày (khoảng 812 µm) để bảo vệ nền thép rất được quan tâm vì lớp mạ này có những lợi điểm sau:
- Khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho vật liệu sắt thép phơi lộ trong môi trường
biển, ô nhiễm khắc nghiệt và ngay cả khi chi tiết làm việc ở nhiệt độ cao (200-3000C)
cao hơn hẳn so với lớp mạ kẽm hay lớp mạ niken thuần tuý.
- Độ bám dính với nền rất tốt, có thể hàn được, bám dính chặt với sơn.
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- Độ giòn do thấm hydro thấp, độ cứng cao hơn lớp mạ kẽm.
Lớp mạ kẽm thuần tuý cũng có thể thay thế được cho lớp mạ Cd nhưng phải đạt độ
dày trên 1 mm. Chỉ riêng ngành công nghiệp ô tô trong GTVT đã chiếm 60% tỉ lệ ứng
dụng lớp mạ này. [1].
2. Tình hình nghiên cứu công nghệ mạ hợp kim Zn-Ni trên thế giới
Sự có mặt của một số kim loại khác trong kim loại kẽm (hợp kim kẽm) làm thay
đổi thế ăn mòn của nó. Vì những hợp kim này là những nguyên tố có tính chất điện
hoá quý hơn kẽm, sự bảo vệ mang tính hy sinh sẽ vẫn được duy trì và chúng sẽ bị ăn
mòn với tốc độ chậm hơn. Lớp mạ kẽm được ứng dụng trong việc bảo vệ ăn mòn cho
vật liệu sắt thép rất thông dụng, tuy nhiên khả năng chịu đựng của lớp mạ này trong
những môi trường khắc nghiệt không thể so với lớp mạ cadimi hay lớp mạ là hợp kim
kẽm–niken khi chúng có cùng một độ dày. Trong số các qui trình mạ hợp kim này,
hợp kim với niken, coban và sắt là các hợp kim tốt nhất đáng xem xét và có sự quan
tâm thật sự về mặt thương mại.
2.1. Cấu trúc pha vật lý của lớp mạ Zn-Ni
Hợp kim kẽm niken có được từ quá trình mạ điện phân có hàm lượng niken thay
đổi từ 1 – 14 % theo trọng lượng cho tính chất bảo vệ lớn hơn lớp mạ kẽm thuần khiết
từ 3 đến 6 lần ở cùng một độ dày Hợp kim Zn-Ni biểu lộ các pha khác nhau và cấu
trúc cũng như hình thái của chúng cũng quyết định khả năng chịu ăn mòn của một lớp
mạ. Từ các đồ thị nhiễu xạ tia X (Phương pháp XRD) và phân tích nhiệt động bề mặt
lớp mạ đã cho thấy lớp mạ hợp kim này rất đặc chắc với cấu trúc pha vật lý chứa hàm
lượng nikel trong khoảng 4 - 13% và tất cả đều có cấu trúc pha η và γ. Hợp chất kim
loại trung gian có công thức Ni5 Zn21 hoặc NiZn3 thuộc về pha η tương tự như cấu trúc
pha của lớp mạ kẽm. Mặt khác lớp mạ hợp kim Zn-Ni có khả năng chống ăn mòn cao
là do sự có mặt của Ni làm tăng tính thụ động của bề mặt, điều này dẫn tới sự cải tiến
mạnh về khả năng chống ăn mòn của lớp mạ Zn-Ni, vì thế mà lớp mạ hợp kim Zn-Ni
có được những thuộc tính chống ăn mòn tốt hơn so với lớp mạ Zn thuần tuý.[2].
2.2. Cơ chế kết tủa bất thường của hợp kim Zn-Ni trong dung dịch mạ
Theo cơ sở lý thuyết điện hóa, một kim loại được kết tủa bằng điện từ dung dịch
điện ly của nó khi điện thế đặt lên các điện cực bằng điện thế phóng điện của nó.
Mạ hợp kim kẽm–niken là quá trình kết tủa đồng thời hai kim loại kẽm và niken trong
một lớp mạ. Do vậy muốn hai kim loại này cùng kết tủa phải khống chế sao cho
điện thế phân hủy của chúng gần bằng nhau. Lớp mạ hợp kim kẽm niken kết tủa điện
phân được phân loại là sự đồng kết tủa bất thuờng, ở đây kẽm, một kim loại kém
quý hơn được ưu tiên kết tủa hơn niken. Về mặt nhiệt động học, kết tủa điện phân Ni
thuận lợi hơn Zn như phán đoán từ các giá trị điện thế ô xy hóa – khử của chúng.
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(E0 Ni2+/Ni = - 0,26 V và E0 Zn2+/Zn = - 0,762 V), các điện thế này là nguyên nhân được
đưa ra đối với sự kết tủa bất thường của hợp kim Zn-Ni. Vì lý do đó, những nhà
nghiên cứu khảo sát đã có nhiều nỗ lực để giải thích sự kết tủa bất thường này vì đây
là một quá trình sản xuất quan trọng trong công nghiệp nhưng vẫn còn chưa được hiểu
biết đầy đủ. Tuy vậy, có nhiều thực nghiệm đã được thực hiện để tạo ra các hợp kim
Zn-Ni chất lượng cao hơn và đã quan sát thấy một số hiệu quả bất ngờ khi sử dụng các
phụ gia trong quá trình kết tủa điện phân hợp kim Zn-Ni, tuy nhiên người ta vẫn chưa
hiÓu được về mặt thực tế hiện tượng này ở mức độ phân tử. Thực tế do ®îc vÒ mÆt
thùc tÕ hiÖn tîng nµy ë møc ®é ph©n tö. Thực tế đã có một số phát minh gần đây đưa
ra những thành phần bể mạ cho phép điện phân lớp mạ hợp kim Zn-Ni có hàm lượng
Ni trong lớp mạ thấp (0,4 ÷ 4%) nhưng hiệu qủa bảo vệ của chúng đối với thép vượt
trội lớp mạ kẽm đơn kim từ 2 ÷ 3 lần. [3, 4, 5, 6].
2.3. Một số quá trình mạ điện phân hợp kim Zn-Ni
Trong dung dịch điện ly mạ Zn-Ni, kim loại tạo hợp kim luôn phải thêm vào bể mạ
anôt kẽm và/hoặc niken luôn được sử dụng khi mạ vì các anôt là hợp kim thì không
sẵn có.
2.4. Xu hướng trong nghiên cứu khoa học về công nghệ mạ hợp kim Zn-Ni hiện
nay trên thế giới
a) Thành phần các dung dịch mạ điện phân hợp kim ZnNi:
Hiện nay có hai điểm nổi bật:
- Các phát minh đề cập đến việc giới thiệu những phụ gia trong các hệ dung dịch
mạ, sự có mặt của những tác nhân này cho phép nhận được lớp mạ hợp kim Zn-Ni có
hàm lượng Ni không nhất thiết cao từ 10 - 12% mà khả năng bảo vệ và chịu nhiệt độ
vẫn rất tốt.
- Nghiªn cøu kh¶o s¸t c¸c t¸c nh©n t¹o phøc ®èi víi bÓ m¹ hîp kim kÏm-niken để
dễ dàng cho việc phóng điện kết tủa đồng thời cả kẽm và niken vào lớp mạ, nâng cao
năng lượng mạ sâu và khả năng phân tán tốt nhất của các dung dịch mạ, thay cho hệ
mạ xianua. Tuy nhiên chỉ mới có rất ít báo cáo kết quả nghiên cứu cụ thể về vai trò tạo
phức phối hợp với các ion kim loại mạ trong bể mạ hợp kim Zn-Ni kèm theo các lớp
phụ gia tương thích với chúng.
b) Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp mạ hợp kim Zn-Ni:
Sử dụng CrVI trong dung dịch thụ động lớp mạ vẫn có mặt trở ngại căn bản đó là
độ độc hại của nó. Trong hơn 10 năm qua, sự thay thế các quá trình cromat hoá lên
kẽm trên cơ sở CrIII là một trong những động lực phát triển các nghiên cứu từ phòng
thí nghiệm phục vụ cho nhà cung cấp.
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3. Tình hình phát triển công nghệ mạ hợp kim Zn-Ni trong nước và hướng nghiên
cứu của đề tài:
Ở nước ta, công nghệ mạ hợp kim kẽm niken cho đến nay chưa thấy có một công
trình nghiên cứu nào được chính thức áp dụng hay công bố trên các tạp chí, báo cáo. Để
có được một ứng dụng công nghệ gần sát với thực tế, khả thi đối với bất kỳ một qui mô
ứng dụng nào tại các cơ sở sản xuất trong nước, nhóm đề tài đã định hướng nghiên cứu:
Xây dựng một đơn pha dung dịch điện phân trên cơ sở sử dụng một chất tạo phức
và các phụ gia tương thích với hệ phức này để có được độ ổn định, nhất quán giữa các
chi tiết mạ và hàm lượng niken đi vào lớp mạ trong quá trình điện phân từ 1-4%.
PHẦN II - THỰC NGHIỆM
Gồm hai phần:
- Chế tạo mẫu thí nghiệm là thép CT3 có phủ lớp mạ điện Zn để làm mẫu đối
chứng với lớp mạ Zn-Ni.
- Chế tạo mẫu thí nghiệm là thép CT3 có phủ lớp mạ điện hợp kim Zn-Ni.
1. Mạ điện phân kẽm bảo vệ ăn mòn cho chi tiết thép
Lớp mạ điện Zn trên nền thép CT3 được tạo ra từ qui trình mạ kẽm ổn định, đã
được ứng dụng vào thực tế trên cơ sở phức kẽm amoni - urotropin... Sau khi mạ, thụ
động bề mặt trong các dung dịch trên cơ sở các hợp chất Cr hóa trị 3 và 6.
2. Nghiên cứu công nghệ mạ hợp kim kẽm-niken
2.1. Điều kiện thí nghiệm
Tiến hành các thí nghiệm với các hoá chất, bể mạ, anốt điện cực là kẽm 99, 99%,
mẫu mạ là catốt thép CT3 và nguồn chỉnh lưu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật..
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Xác định hàm lượng Ni trong lớp mạ: Hàm lượng Ni trong lớp mạ gần như đóng
vai trò quyết định khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt của lớp mạ, nó cũng ảnh hưởng
đến các thông số khác như cấu trúc vật lý, độ bóng, độ cứng tế vi, khả năng cromat
hoá... Hàm lượng Ni được phân tích bằng phương pháp phân tích thể tích chuẩn độ
EDTA và phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử F - AAS và đo thế.
- Xác định tính chất chống ăn mòn.
- Xác định các tính chất khác theo ASTM: B841 – 99- 2004.[12].
2.3. Tiến hành thí nghiệm
2.3.1. Nghiên cứu thành phần dung dịch mạ hợp kim Zn-Ni sử dụng tác nhân tạo
phức axít citơríc. [7].
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a. Lựa chọn dung dịch cơ sở (ký hiệu dung dịch A):
Để khảo sát vai trò của axít citơríc trong dung dịch mạ; kiểm chứng qua đồ thị
đường cong dòng – thế: nhờ tạo phức citơrát đã có sự chuyển dịch thế của Zn2+/Zn từ 0, 76V và của Ni2+/Ni (-0, 26V) về giá trị - 0, 35 V và chúng cùng phóng điện trong
một khoảng thế rộng hơn (từ -0, 35 ÷ - 0, 63 V) để tạo ra hợp kim kẽm niken.

Hình 2- Đồ thị đường cong dòng - thế ( ddZn: dung dịch mạ chỉ có phức ZnL;
ddNi: dung dịch mạ chỉ có phức NiL; ddZn+Ni: dung dịch mạ có cả hai loại phức
ZnL và NiL)
b. Khảo sát ảnh hưởng của tác nhân tạo phức Axít citơríc
Nhận xét: Nồng độ axit citơric trong khoảng 60-90 g/l trong dung dịch mạ cho độ
ổn định điện phân tốt nhất.
c. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia chính EPA và phụ gia bổ trợ TEA: Lớp mạ có
được từ thành phần dung dịch A3 trong bảng 1 sau:
Tên (dd A3)

Nồng độ (g/l)

N iCl2.6H2O

25

ZnCl2

50

Axit citơric (H3L)

90

NH4Cl

10

KCl

120

EPA

15

TEA

5

Chế độ mạ

pH: 3,5 - 4,5;
t0C: 25;
anot: Zn;
DK: 1- 3,8(A/dm2)

- EPA là tác nhân làm bóng chính được lựa chọn từ các sản phẩm phản ứng của
các amin hoặc các dẫn xuất thế nhóm metyl của chúng với epinhalohydrin.
- Dung dịch mạ khi có mặt TEA đã tạo ra trên bề mặt thép lớp kết tủa tinh thể nhỏ
hơn, mịn đồng nhất và có màu sẫm hơn, TEA cũng kìm sự thoát khí hydro và bởi vậy
hiệu suất dòng cũng tăng cao đối với kết tủa hợp kim.
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Chất phụ gia đã kích thích quá trình phát triển mầm tinh thể hợp kim cao hơn so
với sự lớn lên của tinh thể. Giải thích này dược kiểm chứng bằng đường phân cực của
quá trình điện kết tủa lớp mạ hợp kim Zn-Ni trong dung dịch có mặt phụ gia và không
có phụ gia.
d. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nồng độ mol Zn/Ni:
Các thí nghiệm và kết quả phân tích định lượng hàm lượng Ni trong lớp mạ cho
thấy: dung dịch có độ ổn định lâu và hàm lượng Ni ở các mẫu ít biến đổi khi duy trì tỉ
lệ muối ZnCl2: NiCl2 = 2:1
e. Khảo sát ảnh hưởng của KCl:
Theo kết quả thí nghiệm, nồng độ KCl thích hợp là 120 ÷ 140 g/l; tối ưu là 120 g/l.
f. Khảo sát ảnh hưởng của pH:
Những kết quả thí nghiệm cho thấy khi pH của dung dịch mạ nằm trong khoảng
3,5 ÷ 4,5 sẽ nhận được lớp mạ sáng mịn và dung dịch mạ ổn định. Giá trị pH được giữ
chủ yếu bằng đệm axít citơríc và muối kali của nó
g. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện:
Ở vùng mật độ lớn hơn 1,5÷3 A/dm2 hàm lượng Ni trong lớp mạ hầu như ổn định
(3 ÷ 5%)
h. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ:
Dung dịch mạ có thành phần trong bảng A3 làm việc ổn định ở khoảng nhiệt độ
mạ từ 20 ÷ 40 0C.
2.3.2. Thành phần dung dịch mạ và điều kiện mạ:
Bảng 2 - Thành phần dung dịch mạ và điều kiện mạ
Thành phần

Khoảng nồng độ

Nồng độ tối ưu
(Dung dịch A3)

NiCl2

20-30

25

ZnCl2

30-70

50

KCl

120-160

120

Axit citơric (H3L)

80-120

90

NH4Cl

10-25

10

EPA

10-30

15

TEA

3-10

5
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Đệm (pH=3,2 - 4,0)
pH

50 -100 (ml/l)

80

3 – 4,5

3,5

Chế độ điện phân
DK (A/dm2)

1,5 - 3,8

Điện cực anôt

Kẽm tinh khiết; (Sa:Sk = 3:1)

Tốc độ mạ

8-12μm/25-30 phút

Nhiệt độ dung dịch (0C)

20- 35

Hàm lượng Ni

2 – 5 %, còn lại là Zn
Smạ/ Vdd mạ = 2dm2/1, 5lít

3. Độ bền thụ động của lớp mạ Zn -Ni chưa thụ động và có thụ động cromát
Bảng 3- Dung dịch thụ động lớp mạ kẽm và hợp kim kẽm -niken
Ký hiệu

Tên
H2SO4(d=1, 8)

1
(dạng A)

2
(dạng B)

3
(dạng C)

Hỗn hợp thụ động
Likonda

Hàm lượng
(g/l)
2, 5 – 3 ml/l
70-80 g/l

NaNO3

100

NaF

15, 7

Axit citơric

30

CrCl3.6H2O

100

pH

2, 6

Cr(NO3)2

20

NH4F

8

ZnCl2

1

NaNO3

15

pH

1, 5

Thời
gian

Tác dụng

30-45
giây

Thụ động lớp mạ Zn-Ni

60 giây

Màng thụ động màu
xám sẫm

15 giây - Màng thụ động trên lớp
2 phút mạ Zn-Ni có ghi đen

4. Đánh giá về chất lượng lớp mạ [8]
Tính chất chống ăn mòn của lớp mạ: Kết quả so sánh về khả năng chống ăn mòn
trong buồng mù muối trên các mẫu thí nghiệm kẽm và Zn-Ni cho thấy: Số giờ chạy
mẫu trong tủ mù muối chỉ có điều kiện kéo dài hơn 360 giờ do đó kết quả chỉ mang
tính chất để so sánh. Thực tế là đến thời điểm đó các mẫu mạ hợp kim Zn-Ni vẫn rất lì
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và chưa xuất hiện gỉ đỏ. Ít nhất điều này cũng chứng minh khả năng chống ăn mòn của
chúng cao hơn 3 lần so với khả năng chống ăn mòn của lớp mạ kẽm thuần túy.
4.1. Hình thức lớp mạ: Bề mặt của lớp mạ sáng
4.2. Khả năng bảo vệ ăn mòn của lớp mạ hợp kim Zn-Ni ở nhiệt độ cao
Lớp mạ hợp kim nhận được từ dung dịch nghiên cứu của đề tài có tác dụng bảo vệ
gấp hơn 3-4 lần lớp mạ Zn sau khi có cùng số giờ xử lý nhiệt độ trong lò nung.
4.3. Cấu trúc hình vị bề mặt lớp mạ
Độ cứng tế vi HV 0,3 của lớp mạ nhận được từ bể mạ nghiên cứu đạt 184 (của lớp
mạ Zn là 90 ÷120).
4.4. Những tính chất của dung dịch mạ được xác định như sau
Bảng 4. Những đặc tính của dung dịch mạ với H3L và các phụ gia
Điều kiện mạ

Các thông số chính
0

2

Kết quả

Hiệu suất dòng

25 C, 1 A/dm

Năng lượng mạ sâu

Ống đồng Ф8x100 mm, Hợp kim Zn-Ni phủ lên thành
250C, 30 min, 2A/dm2
ống bên trong sâu 4 mm

Phân bố độ dày lớp mạ

90 ~ 98%

75%

4.5. Tính ổn định của công nghệ
Hệ mạ nghiên cứu nhận được lớp mạ có hàm lượng Ni trong hợp kim nằm trong
khoảng từ 2 đến 4, 5 %.
4.6. Mạ thử nghiệm
Đã mạ thử nghiệm một số mẫu có cấu hình phức tạp khác nhau trong bể dung tích
15 lít, lớp mạ đạt được về mọi tính chất tương tự các mẫu phẳng thí nghiệm trong bể
1,5 lit thí nghiệm.
5. Phân tích lớp mạ và dung dịch mạ
- Quy trình 1: Phân tích Zn và một số nguyên tố trong lớp mạ bằng phương pháp
hóa học.
- Quy trình 2: Phân tích niken bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử,
F.ASS.
- Quy trình 3: Phân tích Zn, Ni trong dung dịch mạ.
- Quy trình 4: Phân tích KCl trong bể mạ gồm ZnCl2, NiCl2, KCl và một số phụ
gia hữu cơ bằng phương pháp hóa học.
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PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
1. §Ò tµi ®· x©y dùng tæng quan về vai trò, tính chất và những lĩnh vực ứng dụng
lớp mạ hợp kim kẽm-niken, đồng thời nêu rõ xu hướng nổi bật về t×nh h×nh nghiªn cøu
trên thế giới vÒ công nghệ mạ hợp kim này liên quan đến việc sử dụng các tác nhân tạo
phức và các phụ gia sử dụng trong thành phần của những hệ mạ gần đây, cho phép tạo
ra các hợp kim mạ có hàm lượng Ni thấp làm cơ sở định hướng nghiên cứu cho đề tài
2. §· nghiªn cøu, thí nghiệm và đưa ra một công thức pha dung dịch mạ hợp kim
kẽm-niken có thành phần hóa học tối ưu và chế độ điện phân ổn định:
Thành phần

Nồng độ (g/l)
(Dung dịch A3)

NiCl2

25

ZnCl2

50

KCl

120

Axit citơric (H3L)

90

NH4Cl

10

EPA

15

TEA

5

Đệm(pH=3, 2 - 4, 0)

80

pH

3,5
Chế độ điện phân

DK (A/dm2)

1,5 - 3,8

anôt

Kẽm tinh khiết; (Sa:Sk = 3:1)

Nhiệt độ mạ

20- 35

Tốc độ mạ

8-12μm/25-30 phút

3. Đã thử nghiệm ứng dụng hệ mạ nghiên cứu cho một số chi tiết cơ khí cho hai
đơn vị xưởng mạ tại Hà Nội và chất lượng lớp mạ được chấp nhận, đánh giá tốt. Tính
kinh tế của hệ mạ nghiên cứu có sức thuyết phục người ứng dụng vì công nghệ này
không đòi hỏi sự đầu tư ban đầu cao (không cần điện cực Ni) và các thông số kỹ thuật
trong quá trình mạ đơn giản, dung dịch không độc hại.
4. Đã kiểm chứng những chỉ tiêu quan trọng cơ bản của lớp mạ hợp kim kẽm -
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niken theo các tiêu chuẩn quy định (độ bám dính, độ cứng, độ đồng đều, khả năng bảo
vệ cho nền thép trong các phép kiểm tra nhiệt và mù muối...). Kết quả kiểm tra những
chỉ tiêu chính trong bảng dưới.
Bảng biểu thị những tính năng chính của lớp mạ:
TT

Các tính năng chính

Kết quả

So sánh với lớp mạ kẽm

1

Độ bám dính

Đạt

Hơn hẳn lớp mạ Zn

2

Độ cứng HV 0,3

184

Gấp 1,5 lần độ cứng lớp
mạ Zn

3

Bền ăn mòn trong thử mù muối

360 giờ chưa gỉ

Mẫu mạ Zn gỉ sau 72 giờ

4

Khả năng bảo vệ nền thép ở nhiệt
độ cao (sau 4 giờ ở 2000C)

600 – 700 giờ

Gấp 5 lần lớp mạ Zn

5. Đã xây dựng dự thảo quy trình công nghệ mạ hợp kim kẽm-niken để làm cơ sở
chuyển giao, hướng dẫn hoặc ứng dụng vào sản xuất thực tế.
II. KIẾN NGHỊ
Để hoàn thiện cho mục tiêu ứng dụng thực tế đề tài sẽ phải tiếp tục nghiên cứu chế
tạo và phân tích để khẳng định ít nhất một hệ thụ động trên cơ sở Cr hóa trị 3 cho lớp
mạ hợp kim Zn-Ni đạt chất lượng và ổn định.
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THIẾT KẾ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM
THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN OBD-2
NGUYỄN TRỌNG MINH
DƯƠNG THẾ ANH
PHẠM ĐỨC TOÀN
Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương 1
PHẠM HỮU NAM
NGUYỄN THANH TÙNG
Đại học Bách khoa Hà Nội
I. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trong các năm gần đây, cùng với sự phát triển của số lượng xe, nhu cầu sửa chữa,
bảo dưỡng cũng tăng, số lượng các xưởng sửa chữa ôtô có qui mô vừa và nhỏ trong
hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009 tăng gần gấp 2 lần
so với năm 2006. Trên ôtô ngày nay sử dụng phổ biến các hệ thống điều khiển điện tử,
trong sửa chữa cần phải có các thiết bị chẩn đoán chuyên dụng của riêng hãng. Nhu
cầu được trang bị thiết bị chẩn đoán dùng cho sửa chữa ôtô của các xưởng cũng như
dùng cho công tác đào tạo nghề sửa chữa ôtô ngày càng trở nên cấp bách tuy nhiên các
trang thiết bị chẩn đoán nhập ngoại thường có giá bán cao và giao diện điều khiển
bằng tiếng Anh gây khó khăn khi sử dụng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra sửa chữa, trong các hệ thống
ĐKĐT ô tô có thiết kế một mạch đặc biệt làm nhiệm vụ tự chẩn đoán phát hiện lỗi,
nhờ đó có thể khoanh vùng phạm vi gây ra lỗi cũng như xác định vị trí xảy ra lỗi một
cách nhanh chóng.
Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị
chẩn đoán lỗi OBD-2 dùng cho các động cơ phun xăng điện tử EFI. Thiết bị được chế
tạo thử nghiệm này là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ (1) về
nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho động cơ phun
xăng điện tử EFI.
II. HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN OBD TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ HIỆN ĐẠI
Tự chẩn đoán là một trong các chức năng của hệ thống ĐKĐT trên động cơ ôtô
hiện đại. Khái niệm chẩn đoán OBD (on-board diagnosis) chỉ chức năng tự chẩn đoán
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của hệ thống ĐKĐT động cơ - chức năng thông báo trạng thái lỗi của mạch cảm biến,
mạch của bộ điều khiển trung tâm và mạch điều khiển cơ cấu chấp hành.
Chẩn đoán OBD áp dụng lần đầu tiên trên các xe sản xuất và lưu hành ở bang
California (nước Mỹ) từ những năm 70 thế kỷ 20. Các chức năng đầu tiên của hệ
thống tự chẩn đoán chỉ là phát hiện trạng thái lỗi có liên quan đến việc kiểm soát thành
phần khí xả trong hệ thống ĐKĐT của động cơ mà không yêu cầu nêu rõ bản chất của
các trạng thái lỗi đó. Trên bảng điều khiển của động cơ bố trí một đèn cảnh báo lỗi
MIL (Malfunction Indicator Light) hoặc đèn Check engine. Đèn MIL (hoặc Check
engine) sẽ sáng màu đỏ mỗi khi trạng thái lỗi được phát hiện.
Do nhận thấy tác dụng tích cực của chức năng tự chẩn đoán trong việc phát hiện,
khoanh vùng các hư hỏng khi kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, nên các nhà sản
xuất đã phát triển thêm các tính năng mới cho hệ thống chẩn đoán OBD. Ngày nay, hệ
thống chẩn đoán OBD được sử dụng rộng rãi và đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối
với các hệ thống ĐKĐT trên động cơ ôtô. Các giai đoạn phát triển của hệ thống chẩn
đoán OBD trên động cơ ô tô qua các mốc thời gian trình bày trên hình 1.
Đặc điểm của chẩn đoán OBD-1
Chẩn đoán OBD-1 là mạch chẩn đoán sử dụng phát hiện lỗi trên các động cơ ô tô
sản xuất trước năm 1996. Các chức năng chẩn đoán của OBD-1 gồm có:
- Kiểm tra hư hỏng trong các mạch điện của xe (kiểm tra phát hiện các sự cố đứt
hoặc chập mạch).
- Kiểm soát thành phần hỗn hợp công tác cấp cho xi lanh động cơ, kiểm soát sự
làm việc của hệ thống luân hồi khí xả.
- Kiểm soát một số các thông số trạng thái làm việc của động cơ liên quan đến quá
trình cháy của nhiên liệu (số thông số kiểm soát <20).

Hình 1. Quá trình phát triển hệ thống chẩn đoán OBD
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Với các xe có hệ thống chẩn đoán OBD-1, trong bảng điều khiển trước mặt người
lái xe có bố trí đèn cảnh báo lỗi (ký hiệu là đèn MIL hoặc đèn Check Engine). Đèn
MIL sẽ sáng đỏ mỗi khi trong hệ thống xuất hiện lỗi (hình 2). Các lỗi của hệ thống
được lưu trữ dưới dạng các mã lỗi. Trong hệ thống chẩn đoán OBD-1, thông dụng là
mã lỗi kiểu 2 ký tự. Trong hệ thống chẩn đoán OBD-1, các lỗi có thể quan sát bằng
nhiều cách khác nhau (dùng volmeter, dùng đèn, dùng thiết bị chuyên dụng đọc lỗi của
nhà sản xuất xe).
Chức năng phát mã lỗi bằng đèn Check Engine là một chức năng phổ biến trên
nhiều động cơ ôtô. Hình 3 mô tả nguyên lý phát mã lỗi bằng đèn, theo các qui định về
thời gian sáng/tắt của đèn để phân biệt các lỗi khác nhau và phát lặp lại các lỗi.

Hình 2. Các phương pháp quan sát lỗi

Hình 3. Phát mã lỗi bằng đèn sáng/tắt

Trong quá trình áp dụng, hệ thống chẩn đoán OBD-1 bộc lộ nhiều nhược điểm như
không có qui định thống nhất về ký hiệu mã lỗi và giao thức truyền vì vậy mỗi hãng
sản xuất xe có ký hiệu mã lỗi và giao thức truyền thông tin về lỗi của riêng mình,
không có qui định thống nhất về đầu kết nối với mạch chẩn đoán lỗi nên mỗi hãng xe
làm riêng đầu kết nối chuyên dụng của mình. Các nhược điểm này gây khó khăn cho
việc sửa chữa kiểm tra lỗi ở các trạm sửa chữa xe khi phải sửa chữa nhiều loại xe khác
nhau, do đó hạn chế hiệu quả của chức năng tự chẩn đoán lỗi trên động cơ. Ngoài ra,
hệ thống chẩn đoán OBD-1 chỉ cung cấp các thông tin giúp cho việc khoanh vùng xảy
ra lỗi mà không cung cấp được thông tin đầy đủ về trạng thái làm việc của động cơ khi
xảy ra lỗi do đó việc xác định chính xác vị trí và nguyên nhân hư hỏng còn mất nhiều
thời gian.
Đặc điểm chẩn đoán OBD-2
Chẩn đoán OBD-2 áp dụng trên các ô tô sản xuất từ năm 1996 (đầu tiên là ở Mỹ).
Các tính năng của chẩn đoán OBD-2 có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với OBD-1:
- Cho phép kiểm tra, theo dõi liên tục các trạng thái làm việc của các mạch điện, sự
làm việc của các cảm biến và cơ cấu chấp hành.
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- Các thông tin, tín hiệu được xử lý ở chế độ thời gian thực nên nâng cao tính kinh
tế cũng như an toàn chuyển động của xe.
- Lưu giữ thông tin về trạng thái làm việc của động cơ tại thời điểm xảy ra lỗi.
- Tính năng thưc hiện các phép thử (test) để kiểm tra trạng thái làm việc của động
cơ khi xảy ra lỗi.

Hình 4. Đầu nối DLC3 tiêu chuẩn của OBD-2
Chẩn đoán OBD-2 sử dụng hệ thống tiêu chuẩn thống nhất chung cho các loại xe
về mã lỗi và các giao thức truyền dữ liệu giữa hệ thống ĐKĐT của xe với thiết bị chẩn
đoán. Đồng thời trong hệ thống còn qui định thống nhất qui cách của đầu kết nối
DLC3 của xe với thiết bị chẩn đoán cũng như vị trí bố trí trên xe của đầu nối này. Đầu
nối với 16 chân (pins) của chuẩn OBD-2 được trình bày trên hình 4. Vị trí đầu nối
DLC3 đặt ở phía dưới bảng điều khiển trước mặt người lái, vùng gần với trục lái. Mã
lỗi theo qui định thống nhất của OBD-2 là mã lỗi 5 ký tự có cấu trúc mô tả như trên
hình 5 [1].

Hình 5. Cấu trúc mã lỗi của OBD-2
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Trên các động cơ sử dụng chẩn đoán OBD-2, đèn MIL không có chức năng phát
mã lỗi mà phải sử dụng thiết bị chẩn đoán (ScanTool) để đọc mã lỗi. Thiết bị chẩn
đoán được nối với đầu nối DLC3 của xe, khí đó thông tin được truyền hai chiều giữa
thiết bị chẩn đoán và ECU của động cơ. Với cơ chế giao tiếp như vậy, qua thiết bị
chẩn đoán không chỉ nhận thông tin về các trạng thái làm việc của động cơ (do ECU
cung cấp) mà còn có thể tác động trở lại ECU, qua đó tác động trở lại sự làm việc của
động cơ. Trong khí đó, với chẩn đoán OBD-1 ta chỉ có thể quan sát các thông tin về hệ
thống ĐKĐT mà không thể tác động can thiệp vào sự làm việc của ECU.
Các tiêu chuẩn thống nhất được áp dụng trong hệ thống chẩn đoán OBD-2 bao
gồm tiêu chuẩn qui định về các định nghĩa dùng chung trong chẩn đoán, các từ viết tắt,
các ký hiệu (SAE-J1930/ISO15031), tiêu chuẩn về đầu nối DLC3 (SAE-J1962/ISO
15031), tiêu chuẩn về mã lỗi (SAE-J2012/ ISO 15031-6), tiêu chuẩn về các chế độ thử
nghiệm (SAE-J2190 ), tiêu chuẩn về truyền tin mạng CAN (J2284/ISO15765-4)...
Các giao thức truyền thông tin là các qui tắc qui định cách giao tiếp giữa ECU và
thiết bị chẩn đoán. Các qui tắc này bao gồm: dạng tín hiệu, đặc tính thời gian và trình
tự truyền tín hiệu, địa chỉ nhận các lệnh, các công thức tính. Trong hệ thống OBD-2
hiện nay có 9 giao thức truyền tin đang được sử dụng [2]. Thiết bị chẩn đoán OBD-2
của mỗi hãng xe thường chỉ phù hợp với giao thức truyền tin của riêng hãng tuy nhiên
hiện nay đã có các thiết bị chẩn đoán bán trên thị trường có chức năng lựa chọn một số
giao thức, hoặc tự nhận biết giao thức khi lắp nối với đầu DLC3 của động cơ.
III. THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN LỖI OBD-2
III.1. Chọn phương án thiết kế
Qua các phân tích trên cho thấy có khả năng thiết kế các thiết bị chẩn đoán lỗi cho
động cơ phun xăng điện tử EFI trên cơ sở sử dụng và xử lý các thông tin nhận được từ
các đầu nối DLC3 trong mạch tự chẩn đoán OBD của xe.
Có thể thiết kế thiết bị chẩn đoán chuyên dùng cho mỗi loại động cơ, tuy nhiên
phương án thiết kế thiết bị chẩn đoán đa năng (có khả năng làm việc với nhiều giao
thức truyền thông tin khác nhau) sẽ có nhiều ưu điểm hơn, đặc biệt là khả năng chẩn
đoán lỗi cho nhiều loại động cơ khác nhau, tiện lợi trong công việc sửa chữa xe của
các ga-ra.
Xây dựng hệ thống chẩn đoán trên cơ sở kết nối máy tính là một giải pháp sử dụng
có hiệu quả cao cả về khả năng xử lý thông tin cũng như thiết kế giao diện người sử
dụng. Hệ thống chẩn đoán này nhận các thông tin từ ECU của hệ thống ĐKĐT,
chuyển đổi chúng và hiển thị trên màn hình máy tính. Khi thiết kế chương trình máy
tính, có thể tạo các menu, thực hiện các tính toán chuyển đổi, các giao diện, các hình
thức hiển thị thông tin linh hoạt. Giao diện máy tính sẽ được hiển thị bằng tiếng Việt
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do đó phù hợp với khả năng sử dụng của các kỹ thuật viên trong các ga ra ô tô trong
nước. Ngoài ra, việc lưu trữ các thông tin, in ấn các kết quả chẩn đoán qua máy tính
với các nội dung linh hoạt, thuận lợi và đầy đủ hơn so với sử dụng thiết bị chẩn đoán
cầm tay. Hình 6 mô tả các thành phần của hệ thống chẩn đoán trên cơ sở kết nối máy
tính gồm có: thiết bị kết nối, máy tính, dây cáp kết nối chuyên dụng.

Thiết bị kết nối

Hình 6. Sơ đồ hệ thống chẩn đoán trên cơ sở kết nối máy tính
Thiết bị kết nối thực hiện các chức năng: thu nhận thông tin từ đầu nối chẩn đoán
của động cơ ôtô, truyền các thông tin qua mạch truyền nhận và dây cáp đến cổng giao
tiếp tương ứng của máy tính. Phần mềm máy tính làm nhiệm vụ điều khiển các bước
thao tác quá trình chẩn đoán, xử lý và tính toán các thông tin nhận được từ thiết bị kết
nối, lưu trữ thông tin và in ấn kết quả. Các bước thao tác được thực hiện thông qua
giao diện điều khiển, qua các menu lựa chọn trên màn hình máy tính.
III.2. Thiết kế mạch (phần cứng)
Muốn cho thiết bị chẩn đoán sử dụng được với nhiều loại xe khác nhau phải thiết
kế hệ thống có khả năng tìm và lựa chọn đúng giao thức truyền tin. Có hai phương án
để thực hiện đạt mục tiêu trên: tiến hành thiết kế các mạch xử lý tương ứng với mỗi
giao thức riêng biệt hoặc sử dụng chip IC chuyên dụng có khả năng nhận diện các giao
thức khác nhau. Qua phân tích, đề tài đã chọn phương án sử dụng IC chuyên dụng có
khả năng tự nhận dạng giao thức truyền tin. IC chuyên dụng được sử dụng để thiết kế
cho thiết bị chẩn đoán OBD-2 được chọn là IC ELM327. Đây là một IC đã được lập
trình cho phép người sử dụng giao tiếp với xe, điều khiển và nhận dữ liệu thông qua
chuẩn giao tiếp UART. Sơ đồ khối của ELM327 được thể hiện trên hình 7.

Hình 7. Sơ đồ khối của IC ELM327
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Để đọc các thông tin sau khi giao thức được nhận dạng cần xây dựng các mạch
chuyển đổi tín hiệu tương ứng. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế các mạch
chuyển đổi giao tiếp cho 9 giao thức sử dụng trong hệ thống OBD-2.
Để thuận tiện cho việc sử dụng thiết bị khi kết nối với máy tính Laptop cần thiết kế
giao tiếp cổng USB giữa máy tính Laptop và thiết bị thu nhận dữ liệu. Mạch chuyển
đổi giao tiếp cổng COM thông thường (theo chuẩn kết nối UART) sang kết nối cổng
USB được thực hiện bằng cách sử dụng chip chuyển đổi chuyên dụng PL2303-HX.
Sơ đồ mạch của thiết bị thu thập dữ liệu được trình bày trên hình 8 bao gồm các
khối chức năng cơ bản: khối giao tiếp nhận thông tin từ ECU động cơ qua đầu nối
chẩn đoán DLC3, khối giao tiếp với máy tính qua cổng USB, Khối tạo dao động đồng
bộ hệ thống, khối cấp nguồn và ổn áp, mạch bảo vệ.
III.3. Thiết kế phần mềm điều khiển
Hệ thống chẩn đoán xây dựng trên cơ sở kết nối máy tính. Trong hệ thống chẩn
đoán này, máy tính đóng vai trò là trung tâm thu nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Thông
tin từ ECU động cơ truyền qua thiết bị kết nối thu nhận dữ liệu rồi truyền về máy tính.
Máy tính sẽ tiến hành xử lý và thông qua bộ cơ sở dữ liệu có sẵn để đưa ra các thông
tin cần thiết cho việc chẩn đoán xe.
Giao diện điều khiển và xác định mã lỗi được lập trình trên phần mềm Visual C#.
Các chức năng chính của phần mềm gồm có:
- Nhận dạng động cơ và giao thức truyền tin sử dụng trong ECU động cơ.
- Lập trình điều khiển các chế độ giao tiếp giữa chip ELM 327 của thiết bị thu
nhận dữ liệu với ECU động cơ.
- Biên dịch các thông tin nhận được từ ECU qua bộ thu nhận thông tin gửi tới
máy tính.
- Tham chiếu các cơ sở dữ liệu đã được xây dựng để truy xuất các thông tin về mã
lỗi, giải thích và hướng dẫn xử lý lỗi, xoá lỗi.
- Quản lý và điều khiển các chế độ lưu trữ dữ liệu, in ấn kết quả.
Lập trình điều khiển quá trình truyền nhận thông tin giữa bộ thu nhận dữ liệu và
ECU được thực hiện bằng hệ các lệnh. Trong hệ thống chẩn đoán OBD-2, tiêu chuẩn
J-1979 qui định qui cách lập các câu lệnh này và gọi là P-codes hoặc OBD-2 PIDs (On
Board Diagnostics Parameter IDs) [3].
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Hình 8. Sơ đồ mạch điện tử của thiết bị chẩn đoán chuẩn OBD-2
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Giao diện chính của chương trình chẩn đoán trình bày trên hình 9. Các menu
chương trình bố trí trên các cửa sổ nhỏ của màn hình, việc di chuyển giữa các menu có
thể thực hiện bằng cách dùng mouse hoặc ấn phím TAB.

Hình 9. Giao diện chính của chương trình chẩn đoán
Sau khi chọn Cổng và Baudrate phù hợp, ấn nút “Connect” để kết nối với thiết bị,
phần mềm sẽ kiểm tra kết nối với thiết bị và kết nối giữa thiết bị chẩn đoán với xe.
Nếu kết nối hoàn tất, phần mềm sẽ thông báo một số thông tin như: phiên bản của
ELM327, giao thức kết nối. Bước tiếp theo là yêu cầu chọn loại xe cần chẩn đoán. Khi
này các nút chọn xe sẽ sáng lên cho phép chọn loại xe trong cơ sở dữ liệu. Trên hình 9,
màn hình máy tính hiển thị các thông tin sau khi việc kết nối hoàn tất.
Các kết quả kiểm tra phát hiện lỗi, giải thích mã lỗi và hướng dẫn xử lý lỗi được
thực hiện sau khi chọn menu "Kiểm tra lỗi" trên màn hình.

Hình 10. Đọc các thông số làm việc hiện thời
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Chương trình cũng cho phép kiểm tra các thông tin về các thông số làm việc hiện
thời của động cơ (hình 10), thông tin về trạng thái làm việc của động cơ ở thời điểm
xuất hiện lỗi.
Chương trình chẩn đoán có chức năng "Xoá lỗi" sau khi đã tiến hành xử lý lỗi.
Nhờ kết nối máy tính, các tính năng lưu trữ và in ấn được thực hiện thuận lợi hơn
so với dùng các thiết bị chẩn đoán cầm tay.
III.4. Các thông số kỹ thuật của thiết bị chẩn đoán
Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị chẩn đoán OBD-2 được chế tạo thử
nghiệm:
1. Điện áp nguồn 12 vol, DC.
2. Khả năng làm việc:
- Chẩn đoán lỗi cho động cơ phun xăng EFI sử dụng chuẩn OBD-2 (áp dụng cho
các mác xe thông dụng ở Việt Nam: Toyota, Ford, Mazda, Kia, Misubishi, Honda,
Huyndai).
- Tự động nhận dạng giao thức truyền tin.
- Thông tin về trạng thái làm việc hiện thời của động cơ.
- Hiển thị lỗi, giải thích lỗi, hướng dẫn xử lý lỗi, xoá lỗi.
- Lưu giữ và in kết quả chẩn đoán.
3. Giao diện người sử dụng tiếng việt.
4. Kích thước 160 x 65 x 44 (dài x rộng x cao) mm.
5. Khối lượng 150 gram.

Hình 11. Bản mạch và hình dáng thiết bị
IV. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC
Thiết bị đã được kiểm tra khả năng làm việc qua các khảo nghiệm trên 5 loại động
cơ phun xăng EFI của các mác xe thông dụng ở Việt Nam. Các kết quả khảo nghiệm
cho thấy thiết bị tự nhận dạng đúng các giao thức kết nối và phát hiện chính xác các lỗi
227

theo các tính huống do chương trình khảo nghiệm tiến hành [4]. Ngoài ra nhóm nghiên
cứu còn tiến hành các khảo nghiệm đối chứng với các thiết bị chẩn đoán ngoại nhập
(ELM-327 Interface và Carman VG), kết quả khảo nghiệm cho thấy tính năng làm
việc của thiết bị do nhóm nghiên cứu thiết kế không thua kém các thiết bị ngoại nhập.
KẾT LUẬN
Việc nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị chẩn đoán OBD-2 cho các động cơ
phun xăng điện tử EFI chứng tỏ nhóm nghiên cứu của đề tài đã có đủ khả năng tiếp
cận và làm chủ công nghệ cao (trong lĩnh vực điều khiển điện tử và máy tính). Nếu
được đầu tư thích đáng, hoàn toàn có thể chế tạo các thiết bị chẩn đoán trạng thái kỹ
thuật ô tô hiện đại với các điều kiện trong nước, hạn chế việc phải mua sắm các thiết bị
nhập ngoại đắt tiền.
Nhu cầu trong nước đối với thiết bị chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô là rất lớn.
Các thiết bị này không những cần cho công tác phát hiện sửa chữa xe ở các ga-ra mà
còn cần trang bị cho các cơ sở giảng dạy đạo tạo nghề sửa chữa ôtô. Việc chế tạo
thành công thiết bị trong điều kiện trong nước có ý nghĩa kinh tế và thực tế cao.
Trên cơ sở các tính năng đã thực hiện được của thiết bị, có thể triển khai nghiên
cứu mở rộng các tính năng chẩn đoán các hệ thống điện tử khác trên ô tô như hệ thống
phanh ABS, hệ thống lái, treo điện tử, hộp số tự động...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. SAE-J2012/ ISO 15031-6 (Tiêu chuẩn về mã lỗi).
[2]. SAE Standard J1962, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO
14230, ISO 15765 (các tiêu chuẩn về giao thức truyền thông tin).
[3]. SAE Standard J1979 (Tiêu chuẩn PIDs).
[4]. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ GTVT mã số DT 103021
"Thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho động cơ phun
xăng điện tử EFI".

228

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT
VÀ ĐIỀU KHIỂN BÁO HIỆU HÀNG HẢI TỪ XA
THÔNG QUA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM PHỤC VỤ
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
THS. PHẠM TUẤN ANH
Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
I. SƠ LƯỢC HỆ THỐNG:
Hiện nay tại các nước tiên tiến, hầu hết các báo hiệu hàng hải như là phao, hải
đăng đều được tự động hoá và được kiểm soát từ xa qua trạm trung tâm đặt tại văn
phòng quản lý. Người vận hành tại phòng máy trung tâm có thể quan sát được tất cả
tình trạng hoạt động của thiết bị báo hiệu hàng hải và có thể can thiệp kịp thời khi có
sự cố xảy ra trong phạm vi quản lý thiết bị. Hiệp hội các tổ chức đèn biển quốc tế
IALA đã ban hành tiêu chuẩn để xây dựng hệ thống kiểm soát và điều khiển báo hiệu
hàng hải từ xa như Khuyến cáo A-126, Hướng dẫn về Giám sát và kiểm tra báo hiệu
hàng hải từ xa số 1008 phiên bản 1.1.
Tại nước ta, việc quản lý báo hiệu hàng hải vẫn được thực hiện bằng phương pháp
truyền thống. Đối với hải đăng, vẫn còn phải có nhân viên trực tiếp trông coi, bảo
dưỡng và sửa chữa. Còn đối với phao, tiêu trên các tuyến luồng hàng hải, vẫn phải sử
dụng ca nô để kiểm tra, mắt thường để nhận biết và thông qua các tàu thuyền và cơ
quan liên quan. Như thế khó bảo đảm được các báo hiệu hàng hải hoạt động 24/24.
Với thiết bị kiểm soát từ xa, các báo hiệu hàng hải luôn được theo dõi thường
xuyên, và cảnh báo khi có sự cố để người quản lý có biện pháp xử lý kịp thời. Bên
cạnh đó, với những chức năng thống kê các hiện tượng xảy ra với báo hiệu, ta có thể
đưa ra các dự báo cho các tình huống có thể xảy ra với báo hiệu hàng hải, từ đó luôn
có những dự phòng tốt cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình của việc quản lý báo hiệu hàng hải tại Công ty
Bảo đàm an toàn hàng hải miền Nam, và theo Hướng dẫn số 1008 của IALA, nhóm
nghiên cứu đề tài bắt đầu nghiên cứu các tính năng cho từng thiết bị kiểm soát, xây
dựng mô hình thuật toán hoạt động cho thiết bị, trung tâm kiểm soát. Sau đó, dựa trên
các thông số yêu cầu xây dựng, nhóm thực hiện đề tài sẽ chế tạo thiết bị dùng vi xử lý
điều khiển theo dạng môđun và tiến hành lập trình ( xây dựng firmware) cho thiết bị,
hệ thống như là thiết bị kiểm soát phao, thiết bị kiểm soát hải đăng, thiết bị kiểm soát
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trung tâm. Nhờ sử dụng vi xử lý mà kích thước thiết bị được nhỏ gọn, tốc độ thực thi
kiểm soát cao đồng thời nâng cao độ tin cậy của các thiết bị. Các thiết bị thu nhận tín
hiệu qua môđun thu phát sóng GSM/CDMA của các hãng dịch vụ mạng viễn thông
nên không cần phải xây dựng thêm các trạm thu phát sóng trung gian như là công nghệ
sóng VHF.
Sơ đồ tổng quan hệ thống

Hệ thống kiểm soát báo hiệu hàng hải gồm 3 khối:
- Khối thiết bị kiểm soát đặt tại phao.
- Khối thiết bị kiểm soát đặt tại hải đăng.
- Khối trung tâm.
Chức năng chung của hệ thống:
Khối thiết bị kiểm soát đặt tại phao và hải đăng có nhiệm vụ kiểm soát tình trạng
hoạt động của thiết bị đèn gắn trên phao và hải đăng, gửi tin nhắn theo chu kì về tình
trạng của đèn và khi xảy ra sự cố về trung tâm điều khiển và các điện thoại di động
đăng kí.
Khối trung tâm có chức năng hiển thị nội dung tin nhắn do các khối kiểm soát đưa
về, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Và gửi tin nhắn điều khiển tới các thiết bị kiểm soát gắn
trên phao và hải đăng.
II. ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Hiện nay, đề tài vẫn đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm và nhóm nghiên
cứu đề tài đã thực hiện lắp đặt thử nghiệm tại một vài trạm thuộc khu vực quản lý của
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Công ty. Tại Hải đăng Vũng Tàu, nhóm nghiên cứu đề tài
lắp đặt thử nghiệm một thiết bị giám sát hoạt động. Kết
quả ban đầu cho thấy thiết bị giám sát tự động gửi tin
nhắn về hoạt động của đèn chính theo định kỳ chính xác
cho trung tâm và các số điện thoại đã đăng kí. Khi xảy ra
sự cố mất nguồn, lập tức thiết bị sẽ tự động gửi tin báo về.
Trong quá trình hoạt động, độ ứng dụng thực tế của hệ
thống rất cao. Giảm thiểu được quá trình giám sát bằng
nhân công, tăng cường quản lý chính xác hệ thống. Khi
xảy ra sự cố thông tin được gửi tới kịp thời tới các nhân
viên vận hành.
III. SO SÁNH VỚI CÁC THIẾT BỊ DO NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT CÙNG
TÍNH NĂNG
Tính năng

VMS-S

Tideland ( Mỹ)

Sealite (Úc)

Năng
lượng

Tiêu thụ ít năng
lượng

Tiêu thụ ít năng lượng

Tiêu thụ ít năng lượng

Giám sát
thiết bị

Có

Có

Có

Giao diện
S 57

Có

Có

Không

AIS/VTS
(Tự động
nhận dạng)

Có khả năng tích
hợp

Tích hợp

Không tích hợp

Giá cả

Giá cả thấp hơn so
với sản phẩm nước
ngoài do Cty tự thực
hiện, chế tạo, lập
trình, không tốn chi
phí trung gian.

Giá cả cao do phần mềm
bản quyền, hệ thống trạm
phát VHF, thiết bị nước
ngoài độc quyền.

Giá cả cao, không có hệ
thống trung tâm, chỉ
dùng riêng lẻ cho từng
báo hiệu.

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI
Hệ thống chưa tích hợp được với các thiết bị quản lý bảo đảm an toàn hàng hải
như Hệ thống tự động nhận dạng AIS, DGPS…
Hệ thống sử dụng cơ sở hạ tầng phát sóng có sẵn của các nhà dịch vụ mạng GSM
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nên chất lượng truyền phát bị phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dịch vụ.
Do đề tài chưa được cơ quan quản lý đề tài triển khai thực hiện nên chưa mở rộng
được phạm vi nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống.
V. ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI NÂNG CẤP THIẾT BỊ VÀ
HỆ THỐNG
Nâng cấp các thiết bị điều khiển với tính năng truyền nhận tín hiệu qua sóng vệ
tinh (sử dụng cho những báo hiệu hàng hải nằm trong khu vực không có sóng điện
thoại di động; ví dụ: các hải đăng khu DKI và quần đảo Trường Sa...).
Nghiên cứu các thiết bị đo lường hàng hải (như thiết bị đo tốc độ dòng chảy của
nước, thiết bị đo hướng gió, thiết bị đo độ ẩm, thiết bị đo thủy triều...). Tích hợp với hệ
thống nhằm thu thập thông tin và cung cấp thông tin cho những đối tượng cần sử dụng
như tàu thuyền ra vào cảng, các cơ quan khảo sát, cơ quan thủy văn...
Tích hợp với các hệ thống khác (như AIS...) nhằm cảnh báo các thông tin an toàn
hàng hải cho các cơ quan liên quan và các phương tiện thủy di chuyển trong khu vực.
Nghiên cứu, thiết kế và lập trình cho các thiết bị cầm tay (VD: PDA, Palm,...) để
truy tìm phao trôi, hay thất lạc thiết.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG
(AIS) VÀ BÌNH ĐỒ LUỒNG HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ (ENC) TRONG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN HÀNG HẢI
LƯU VĂN QUẢNG
Công ty TNHH MTV
Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc
1. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS

Hình 1 - Sơ đồ nguyên lý của hệ thống AIS
Hệ thống nhận dạng tự động (Automatic Identification System - AIS) là hệ thống
thu phát sóng vô tuyến hoạt động trên băng tần VHF hàng hải dùng để trao đổi thông
tin giữa phương tiện thủy và các đối tượng bên ngoài trong phạm vi phủ sóng VHF.
AIS cho phép các phương tiện thủy chủ động chia sẻ các thông tin của mình với các
phương tiện, trạm bờ hoạt động trong khu vực lân cận; các trạm VTS và cơ quan quản
233

lý hàng hải. Thiết bị AIS trang bị trên tàu thuyền có chức năng tự động phát tới các tàu
khác và tới trạm bờ các thông tin của tàu mình bao gồm:
Thông tin cố định: Số nhận dạng hàng hải
(MMSI), số IMO, hô hiệu và tên tàu; các kích
thước chiều dài, chiều rộng... của tàu (các thông số
này được cài đặt cố định cho thiết bị AIS trên mỗi
con tàu tại thời điểm trang bị).
Thông tin động: tọa độ, hướng và tốc độ di
chuyển, tốc độ quay trở tức thời (các thông số này
được thiết bị AIS thu thập từ các thiết bị hàng hải
khác như máy định vị toàn cầu GPS, la bàn điện,
tốc độ kế...).
Dữ liệu về hành trình: Đích đến, dự kiến thời
gian đến đích ETA, mớn nước, loại hàng hoá,
thông tin an toàn (do người sử dụng trên tàu nhập
vào trước mỗi hành trình).
Hệ thống nhận dạng tự động AIS đối với các
phương tiện thủy đã được nghiên cứu và ứng dụng
trên thế giới từ những năm 1990, đến nay đã trở
thành quy định bắt buộc trang bị đối với hầu hết
tàu biển.

Hình 2 - Sơ đồ nguyên lý AIS trên báo hiệu
Báo hiệu hàng hải AIS là trạm AIS đặc biệt được thiết lập nhằm chủ động cung
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cấp thông tin: tên báo hiệu, loại báo hiệu, chức năng báo hiệu (cài đặt sẵn), tọa độ (thu
nhận từ GPS), trạng thái hoạt động của thiết bị đèn, ắc qui, thông tin khí tượng thủy
văn... (thu nhận từ các cảm biến thích hợp) đến các phương tiện đang hoạt động trong
khu vực và trạm bờ của nhà quản lý. Nguyên lý và các yêu cầu của báo hiệu hàng hải
AIS được quy định tại khuyến cáo A-126 của Hiệp hội báo hiệu hàng hải và hải đăng
quốc tế IALA.
Một số tính năng cơ bản của hệ thống báo hiệu hàng hải AIS bao gồm:
- Hiển thị trên màn hình thiết bị AIS kết hợp với hải đồ điện tử ENC giúp tàu
thuyền định vị và định hướng hành hải chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.
- Cung cấp cho người đi biển các thông tin chi tiết về báo hiệu hàng hải (tên báo
hiệu, vị trí chính xác của báo hiệu, các thông tin về điều kiện thuỷ hải văn tại báo
hiệu,...) một cách trực tiếp, liên tục.
- Giúp người quản lý phát hiện nhanh chóng việc sai lệch vị trí và một số đặc tính
khác của các báo hiệu nổi.
- Cho phép thiết lập các báo hiệu giả đối với các báo hiệu hàng hải thực không
được lắp báo hiệu AIS và các báo hiệu giả trong điều kiện chưa cho phép thiết lập các
báo hiệu thực.
- Có khả năng lưu trữ một lượng thông tin rất lớn về quá trình hoạt động hàng hải
của tàu thuyền trong khu vực và có thể hiển thị lại
khi có yêu cầu (tên tàu, số nhận dạng MMSI, tốc
độ và hướng hành trình, điểm xuất phất, điểm đến
tiếp theo, loại hàng hoá vận truyển, danh sách và
trích ngang thuyền viên, vết tàu hành trình,...), kết
nối với hệ thống VTS phục vụ tốt cho công tác
quản lý cảng và tìm kiếm cứu nạn.
- Kết nối Internet để chia sẻ thông tin về an
toàn hàng hải giữa các cơ quan chức năng có liên
quan trong nước và quốc tế.
Thiết bị AIS trên báo hiệu hàng hải có chức
năng tự động phát tới các tàu đang hành trình trong
khu vực và tới trạm bờ các dữ liệu của mình bao
gồm: tên, dạng báo hiệu, chức năng báo hiệu (cài
đặt sẵn), tọa độ (thu nhận từ GPS), trạng thái hoạt
động của thiết bị đèn, ắc qui, thông tin khí tượng
thủy văn... (thu nhận từ các cảm biến thích hợp).
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Ngoài báo hiệu AIS thông thường (được lắp trực tiếp trên báo hiệu, ngoài hiện
trường), hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế IALA còn đưa ra khái niệm thiết lập các
báo hiệu AIS ảo (sử dụng phần mềm tạo ra một báo hiệu không có thật ngoài thực tế
nhưng vẫn chứa đựng các thông tin như 1 báo hiệu thực và có tác dụng báo hiệu hàng
hải đối với tàu thuyền có trang bị AIS). Đây là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu với các
trường hợp đột xuất bảo đảm giao thông trong thời gian chưa có điều kiện bố trí kịp
báo hiệu thực ngoài hiện trường.
Báo hiệu hàng hải AIS là một ứng dụng trên nền tảng của hệ thống AIS và đã có
sự phát triển mạnh mẽ. Hiện tại các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore đã
có hàng trăm báo hiệu hàng hải được lắp thiết bị AIS.
Một hệ thống nhận dạng tự động hoàn chỉnh bao gồm AIS lắp đặt trên phương
tiện, AIS trên báo hiệu hàng hải và hạ tầng AIS trên bờ. Tại điều 19 chương V của
công ước SOLAS, đã quy định về việc bắt buộc lắp đặt thiết bị AIS cả trên các phương
tiện và trên bờ. Theo đó các thành viên quốc gia phải xem xét cung cấp hệ thống cơ sở
hạ tầng AIS trên bờ để có thể phát huy hết hiệu quả của AIS trong việc điều động tàu
thuyền an toàn và bảo vệ môi trường biển. Việc thiết lập hệ thống hạ tầng AIS trên bờ
phải tuân theo các khuyến cáo A-123 và A-124 của IALA. Công ước quốc tế về an
toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) đã quy định phải trang bị AIS trên tất cả
các tàu có tổng dung tích từ 300 GT trở lên thực hiện các chuyến đi quốc tế, các tàu
hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên không thực hiện các chuyến đi quốc tế và các
tàu chở khách.
Hệ thống AIS là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng môi trường hành
hải điện tử e-Navigation.
2. BÌNH ĐỒ LUỒNG HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ ENC
Bình đồ luồng hàng hải điện tử (Electronic Navigational Chart - ENC) là cơ sở dữ
liệu chính thống do cơ quan thủy đạc các quốc gia sản xuất để sử dụng trên Hệ thống
hiển thị thông tin và hải đồ điện tử (Electronic Chart Display and Information System ECDIS).
Tổ chức hàng hải thế giới IMO đã đề nghị bắt buộc trang bị ECDIS và ENC đối
với các phương tiện thủy tốc độ cao được đóng mới kể từ ngày 01/07/2008 và đối với
tất cả các phương tiện đang hoạt động từ ngày 01/07/2010. Mọi hải đồ điện tử phải
tuân thủ theo tiêu chuẩn S57 được công bố bởi Tổ chức thủy đạc quốc tế (International
Hydrographic Organization - IHO) để có thể sử dụng trên các hệ thống ECDIS phù
hợp với tiêu chuẩn của IMO.
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Hình 3- ENC khu vực luồng hàng hải Đà Nẵng
So với công cụ truyền thống sử dụng trong hành hải là hải đồ và bình đồ giấy, bình
đồ luồng hàng hải điện tử có rất nhiều ưu điểm vượt trội:
Bình đồ giấy

Bình đồ điện tử

- Không hiển thị được trên ECDIS, không
tích hợp được với AIS, VTS.
- Không dùng trong các mục đích tự cảnh
báo nguy hiểm.
- Người sử dụng không thể chọn mà bắt buộc
phải xem toàn bộ thông tin đã in sẵn.
- Số loại thông tin cung cấp hạn chế.
- Lưu trữ cồng kềnh, cập nhật rất phức tạp.
- Không cho phép điều chỉnh tỷ lệ.

- Hiển thị được trên ECDIS tích hợp với
AIS, VTS...
- Cho phép thiết lập chế độ tự động cảnh
báo nguy hiểm trong ECDIS.
- Cho phép chọn lọc các lớp đối tượng khi
hiển thị theo nhu cầu của người dùng.
- Cung cấp số lượng thông tin lớn dễ dàng
trong lưu trữ và cập nhật thông tin.
- Cho phép điều chỉnh tỷ lệ hiển thị.

ENC sử dụng trên ECDIS hỗ trợ cho việc dẫn dắt tàu hành hải trên biển và ra
vào các cảng biển, cùng với thiết bị định vị vệ tinh GPS, vị trí của tàu sẽ được định vị
liên tục và thể hiện trên nền hải đồ điện tử, đồng thời các thông tin về vị trí tàu, hướng
đi và tốc độ tàu cũng được thông báo, do đó người điều khiển tàu sẽ dễ dàng nhận biết
được tàu đang ở đâu, đang đi đâu và tại độ sâu bao nhiêu một cách trực quan và liên
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tục trên ECDIS. Việc tác nghiệp hải đồ, lập những cảnh báo nguy hiểm trên ECDIS,
… đều thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với tác nghiệp trên hải đồ giấy truyền thống.
Hiện tại ENC đã hầu như phủ kín các vùng hành hải quan trọng trên thế giới, riêng
số lượng do các nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã sản xuất đến tháng 3 năm
2007 đã là trên 1700 mảnh.

Hình 4 - Phạm vi bao phủ ENC (2007)
3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG AIS – ENC
TẠI VMS NORTH
Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm
2008, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã hoàn thành việc biên tập, chạy
thử nghiệm ENC:
- Khu vực luồng Hải Phòng: tháng 7 năm 2008.
- Khu vực luồng Đà Nẵng: tháng 4 năm 2009.
- Đang hoàn thiện khu vực luồng Hòn Gai - Cái Lân.
Với việc triển khai thực hiện dự án Hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng
hải dự kiến trong năm 2011, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sẽ hoàn
thiện toàn bộ hệ thống ENC trên toàn bộ các tuyến luồng hàng hải trách nhiệm.
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Hình 5- ENC khu vực luồng Hải Phòng
Bình đồ luồng hàng hải điện tử ENC do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền
Bắc xây dựng được biên tập dựa trên các tài liệu hải đồ giấy do Hải quân nhân dân
Việt Nam xuất bản và các bình đồ khảo sát do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Bắc
thực hiện. Sử dụng công cụ biên tập của hãng SevenCs (Germany); đảm bảo tuân thủ
hoàn toàn tiêu chuẩn S57 phiên bản 3.1, sẵn sàng để sử dụng trên các thiết bị ECDIS
theo chuẩn công nghiệp của IHO. Số liệu về độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải sẽ
được cập nhật định kỳ phù hợp với kết quả khảo sát, thông báo hàng hải của công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
Từ năm 2008, được sự cho phép của Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty Bảo đảm an
toàn hàng hải miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm lắp đặt báo hiệu AIS trên khu vực
luồng Hải Phòng. Đầu năm 2010 đã thực hiện việc lắp đặt 01 trạm bờ AIS Station tại
khu vực 22B Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với vùng quan sát theo dõi phủ gần kín
luồng hàng hải Hải Phòng, một phần luồng Hòn Gai – Cái Lân và 01 trạm bờ AIS
Station tại khu vực đèn biển Quản Tượng, thành phố Đà Nẵng với vùng quan sát theo
dõi phủ kín luồng hàng hải Đà Nẵng. Trong thời gian sắp tới sẽ tiến hành các bước tiếp
theo để thực hiện dự án lắp đặt AIS trên các luồng Hải Phòng, Hòn Gai - Cái Lân và
Đà Nẵng.
Toàn bộ hệ thống AIS hiện tại đang vận hành tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng
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hải miền Bắc với phần mềm giám sát trực tuyến từ xa, hiển thị trên nền ENC cho phép
quan sát một cách trực quan hoạt động của các báo hiệu hàng hải và các phương tiện
thủy có trang bị AIS trong toàn bộ khu vực phủ sóng, đặc biệt là khu vực luồng
hàng hải quốc gia; trở thành một công cụ quan trọng trong công tác quản lý an toàn
hàng hải.
Hiện tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đang được các cấp có thẩm
quyền giao cho tổ chức thực hiện dự án Hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng
hải như là một phần trong hệ thống thông tin giao thông vận tải. Mô hình của hệ thống
được thiết kế dưới dạng hệ quản trị cơ sở dữ liệu bình đồ luồng hàng hải điện tử
(ENC) trên toàn quốc, kết nối trên hệ thống mạng Internet quốc gia về Cục Hàng hải
Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân hữu
quan qua các cổng thông tin điện tử. Hệ thống này giúp cho người sử dụng có thể
nhanh chóng truy cập được thông tin về địa hình, độ sâu khảo sát thông báo hàng hải
mới nhất, tình trạng của hệ thống báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng hàng hải
trong cả nước. Trong tương lai khi hệ thống AIS được đầu tư hoàn chỉnh và kết nối
vào hệ thống này sẽ tạo ra khả năng truy cập và kiểm soát thêm cả hoạt động của các
phương tiện được trang bị AIS đang hoạt động trong các vùng nước hàng hải một cách
nhanh chóng và thuận tiện.
Việc triển khai ứng dụng hệ thống nhận dạng tự động AIS và bình đồ luồng hàng
hải điện tử ENC, trên khía cạnh trách nhiệm của Việt Nam như một quốc gia có biển là
một bước đi trong tiến trình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của các Công
ước quốc tế và các tổ chức quốc tế có liên quan về hạ tầng các công cụ hỗ trợ hàng hải.
Đối với người đi biển, báo hiệu hàng hải AIS và ENC sẽ giúp tàu thuyền có thêm
sự hỗ trợ để hành hải an toàn, thuận lợi trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài việc cung
cấp các thông tin chi tiết (tên báo hiệu, vị trí chính xác của báo hiệu, các thông tin về
tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực…) nếu được trang bị đầy đủ các cảm biến
cần thiết, AIS trên báo hiệu có thể cung cấp các thông tin trên thực địa về thời tiết,
thủy văn (tốc độ gió, độ ẩm, dòng chảy, hướng gió, thủy triều, …) hỗ trợ cho tàu
thuyền hành hải.
Đối với cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải hệ thống AIS trên nền ENC sẽ cung cấp
cho cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải thông tin cập nhật liên tục về báo hiệu hàng hải:
vị trí, tình trạng báo hiệu, điện áp, dòng điện tiêu thụ, …tạo điều kiện thuận lợi cho
công tác theo dõi, quản lý và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời;
nhận biết được ngay lập tức các báo hiệu nổi bị trôi dạt, xác định được đối tượng tàu
thuyền va đụng vào báo hiệu hàng hải,... ngoài ra còn cho phép thiết lập các báo hiệu
ảo trong các trường hợp cần thiết khi điều kiện chưa thể bố trí ngay các báo hiệu thực.
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Hệ thống AIS có khả năng thu phát và lưu trữ được các thông tin của tàu thuyền
hành hải trong khu vực như: tên tàu, quốc tịch, hướng đang hành trình, tốc độ hành
trình, điểm đến, loại hàng hóa vận chuyển, trích ngang thuyền bộ, số lượng tàu thuyền
vận chuyển một loại hàng hóa nào đó… Các dữ liệu này có thể được cung cấp trực tiếp
cho các cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác điều vận tàu ra, vào cảng và neo đậu
trong khu vực hàng hải.
Hệ thống AIS có khả năng kết nối và tương thích hoàn toàn với hệ thống điều vận
tàu VTS, Hệ thống thông tin quản lý tàu thuyền và thông tin phục vụ TKCN hàng hải,
cho phép lưu trữ một khối lượng thông tin rất lớn về quá trình hoạt động của tàu
thuyền và có thể hiển thị lại khi có yêu cầu, góp phần rất lớn trong công tác quản lý,
điều tra các tai nạn hàng hải...
Việc đầu tư xây dựng hoàn hệ thống nhận dạng tự động AIS trên nền ENC hoàn
chỉnh kết nối vào hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng hải sẽ góp phần tạo ra
một hệ thống hỗ trợ hành hải điện tử cho các phương tiện thủy; cung cấp cho các cơ
quan quản lý một công cụ theo dõi giao thông rất trực quan và hiệu quả với khả năng
kiểm soát được bức tranh tổng thể giao thông hàng hải trong khu vực (hệ thống báo
hiệu, các phương tiện đang hoạt động…). Đây là một nhu cầu thực tế cần thiết và cấp
bách, tiến tới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của các Công ước quốc tế và
các tổ chức quốc tế có liên quan về hạ tầng các công cụ hỗ trợ hàng hải đối với một
quốc gia có biển.
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NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DIODE PHÁT QUANG
(LED) VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỂ CHẾ TẠO THIẾT BỊ
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI CÓ CHỚP ĐỒNG BỘ
LÊ VĂN QUYẾT
Công ty TNHH MTV
Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc
Trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, những thành tựu KHCN hiện đại cho
phép nghiên cứu, chế tạo các thiết bị báo hiệu hàng hải và công cụ hỗ trợ hàng hải
công nghệ cao có tính năng kỹ thuật vượt trội so với thiết bị truyền thống và việc sử
dụng chúng đã góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển biển Việt Nam đã được Chính
phủ phê duyệt, hình thành một hành lang an toàn hàng hải, đồng thời góp phần thực
hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển, khẳng định chủ quyền và quyền chủ
quyền của nước ta trên biển đảo.
Hoạt động KHCN của doanh nghiệp cần đi sâu nắm vững cơ sở khoa học của công
nghệ, công nghệ nền, tiếp thu và làm chủ công nghệ được chuyển giao qua những con
đường khác nhau và từng bước sáng tạo công nghệ mới.
Nếu những gì nước ngoài đã có, đã làm được thì ta không cần làm nữa, chỉ cần
mua, điều đó sẽ dẫn đến hậu quả là ta mất độc lập tự chủ, bị lệ thuộc vào nước ngoài.
Bởi vậy, để góp phần phát triển KHCN đồng nghĩa với việc phát huy nội lực, khai thác
có hiệu quả ngoại lực bằng tranh thủ hợp tác quốc tế, hợp tác với đối tác trong thiết kế
và công nghệ, mua những thứ cần thiết mà trước mắt ta chưa làm được hoặc làm được
nhưng phải đầu tư rất tốn kém, làm chủ từng phần, tiến tới làm chủ phần lớn trong chế
tạo và sản xuất thiết bị phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2005-2010, với chủ trương của lãnh đạo cùng với sự hưởng ứng
mạnh mẽ, rộng rãi của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, công tác KHCN
được quan tâm chỉ đạo với phương châm chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học, đặc
biệt là nghiên cứu ứng dụng thành tựu KHCN mới vào trong thực tiễn sản xuất của
đơn vị nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải,
cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, hạ giá thành sản phẩm,… Với phương
châm đó, 5 năm qua Công ty đã đạt được nhiều thành tựu về KHCN và một trong các
thành tựu đó là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ diode phát quang và thiết bị vô tuyến
điện để chế tạo thiết bị đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ MSC1.LED-132.ĐB tại
Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
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1. NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI HÓA CÁC BÁO HIỆU HÀNG
HẢI
Đối với báo hiệu hàng hải truyền thống (b¸o hiÖu nhËn biÕt b»ng thÞ gi¸c, b¸o hiÖu
©m thanh) định hướng của hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế IALA là hướng tới tự
động hoá, giám sát điều khiển từ xa. ThiÕt bÞ cã träng lîng nhá, tiªu thô Ýt n¨ng
lîng, tuæi thä cao, chi phÝ b¶o dìng Ýt, øng dông thiÕt bÞ n¨ng lîng s¹ch,…
Đối với báo hiệu vô tuyến và công cụ hỗ trợ hàng hải (Racon, AIS, RTE - Radar
Target Enhancer, …) định hướng phát triển chủ yếu của tổ chức hàng hải quốc tế IMO
và hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế IALA trong thời gian sắp tới là hướng đến thiết
lập một môi trường hành hải điện tử e-Navigation đây là khái niệm dùng để chỉ hệ
thống tích hợp điện tử sử dụng để thể hiện và phân tích các thông tin hàng hải trên
phương tiện tại bờ để hỗ trợ hoạt động hành hải và các dịch vụ vận tải biển liên quan,
công tác an toàn an ninh trên biển và bảo vệ môi trường trên biển.
Môi trường hành hải điện tử bao gồm rất nhiều hệ thống của nhiều ngành, chủ thể
khác nhau, nhưng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn hàng hải cơ
bản hướng đến việc cung cấp hoàn chỉnh các dạng thông tin hỗ trợ an toàn hàng hải
như: định vị độ chính xác cao, hải đồ điện tử ENC, hệ thống nhận dạng tự động AIS,...
Hiện tại, chúng ta đang sử dụng một số thiết bị đèn báo hiệu hàng hải dẫn luồng có
đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Đèn báo hiệu HD-155:
Thấu kính: Chế tạo bằng nhựa Acrylic, màu sắc: trắng/đỏ/xanh/ vàng.
Đướng kính thấu kính: 155mm
Vật liệu khung đèn: Hợp kim nhôm
Máy chớp: VMS.MC30
Máy thay bóng VMS.CL hoặc cọc đui đèn
Bóng đèn: Halogen 12VDC-10W
Tầm hiệu lực chiếu sáng: 3NM @ T = 0,8
Trọng lượng: 5,5Kg (chưa có nguồn năng lượng: ắc quy, pin năng lượng mặt trời)
Kích thước đóng gói: 300x300x480mm
- Đèn báo hiệu HD-300:
Thấu kính: Thủy tinh đúc D300mm
Hệ số truyền quang của kính bảo vệ T > 0,95
Vật liệu khung đèn: Hợp kim nhôm
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Máy chớp: VMS.MC30(50)
Máy thay bóng VMS.CL01 bốn vị trí
Bóng đèn Halogen 12VDC 20/40W
Tầm hiệu lực: 15NM @ T=0,8
Trọng lượng: 68Kg (chưa có nguồn năng lượng: ắc quy, pin năng lượng mặt trời)
Yêu cầu đặt ra là chúng ta tự sản xuất được các thiết bị đèn báo hiệu có các đặc
điểm kinh tế – kỹ thuật như sau:
- Tiết kiệm năng lượng;
- Tuổi thọ cao, hoạt động ổn định;
- Hình dáng, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ tạo thuận lợi cho công tác lắp
ráp và quản lý;
- Giá thành phải thấp, tỷ lệ linh kiện nhập khẩu nhỏ,…
2. NGHIÊN CỨU CHỚP ĐỒNG BỘ CHO PHAO DẪN LUỒNG
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải QCVN 20:2010/BGTVT
được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 17/5/2010 của Bộ
Giao thông vận tải về báo hiệu hàng hải, đối với chập tiêu phải chớp đồng bộ. Các
đoạn cua có địa hình trống trải, nơi giao nhau của nhiều luồng, luồng hàng hải và
luồng đường thuỷ nội địa được thiết lập song song,..., để đảm bảo an toàn cho hành hải
cũng cần thiết phải có chớp đồng bộ để tăng khả năng nhận biết cho báo hiệu.
Chớp đồng bộ có chung nguyên tắc hoạt động là tất cả các thiết bị đèn được lắp đặt
trên báo hiệu (hệ thống báo hiệu dẫn luồng) trên tuyến luồng cùng phát ra ánh sáng
trong một khoảng thời gian.
Hiện nay trên thế giới sử dụng phổ biến các loại thiết bị tạo chớp đồng bộ sử dụng
tín hiệu từ vệ tinh và thiết bị tạo chớp đồng bộ sử dụng thiết bị thu phát vô tuyến điện.
- Loại thiết bị tạo chớp đồng bộ sử dụng tín hiệu từ vệ tinh: lấy tín hiệu thời gian
đồng bộ của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS làm tín hiệu chuẩn, kết hợp với hệ
thống điều khiển của thiết bị báo hiệu để tạo nên các loại chớp khác nhau. Với mỗi
loại đặc tính chớp, do sử dụng cùng tín hiệu thời gian từ hệ thống GPS nên đều cùng
chớp và tắt tại một thời điểm.
Ưu điểm: khoảng cách điều khiển chớp đồng bộ không hạn chế do sử dụng tín hiệu
từ hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, kích thước nhỏ gọn, tốn ít năng lượng.
Hạn chế: Chi phí đầu tư lớn, phải nhập ngoại các thiết bị thu tín hiệu vệ tinh.
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- Đối với loại thiết bị tạo chớp đồng bộ sử dụng thiết bị vô tuyến điện: Để tạo chớp
đồng bộ bằng các máy thu, phát vô tuyến điện chúng ta phải lấy tín hiệu chớp từ đèn
báo hiệu chủ động và được máy phát phát qua môi trường truyền sóng (khí quyển) để
tới máy thu. Máy thu có nhiệm vụ thu tín hiệu cao tần, tái tạo và xử lý để đưa sang đèn
báo hiệu thụ động, tạo nên chớp của đèn đồng bộ với đèn chủ động.
Ưu điểm: Công nghệ chế tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, năng lượng tiêu thụ thấp.
Hạn chế: Khoảng cách điều khiển chớp đồng bộ (vùng phủ sóng) còn hạn chế do phụ
thuộc vào công suất của máy phát, độ nhạy của máy thu và chiều cao của các ăng ten.
3. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐỂ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÈN CHỚP
ĐỒNG BỘ
a. Bóng đèn LED – Light Emitting Diode:
Bóng đèn LED – Light Emitting Diode có các ưu điểm như sau:
- Tiêu thụ ít năng lượng.
- Tuổi thọ của LED cao khoảng 100.000 giờ có nghĩa là có thể phát sáng liên tục
trong vòng 10 năm.
- Không hỏng ngay, LED sau khoảng thời gian 100.000 giờ hoạt động công suất
phát sáng của LED giảm đi còn 50%.
- Tùy theo loại LED ta có các đặc trưng chiếu sáng khác nhau, bức xạ của LED là
đơn sắc.
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Chỉ tiêu kỹ thuật của một số LED:
Màu
sắc

Bước
sóng
(nm)

Đỏ

633

Vàng

Điện áp
(V)

Cường độ
sáng (Cd)

Góc chiếu
(o)

2,2

3,5

15

592

2,1

7

15

InGaAIP-Indium Gallium
Aluminum Phosphide

Xanh

470

3,8

3

15

SiC/GaN-Silicon
Carbide/Gallium Nitride

Trắng

460-555

3,9

6

20

InGaAIP-Indium Gallium
Aluminum Phosphide

Vật liệu cấu tạo
InGaAIP-Indium Gallium
Aluminum Phosphide

Thông số kỹ thuật của các đèn led được lựa chọn:
Màu sắc

Bước sóng
(nm)

Điện áp
(V)

Dòng điện
(mA)

Góc chiếu
(o)

Xanh

525

3,8

20

15

Đỏ

525

2,2

22

15

Trắng

525

3,9

20

20

+ Tính số lượng đèn LED
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+ Tính thông số điện của 24 đèn LED
Màu sắc

Điện áp

(V)

Dòng điện

(mA)

Công suất tổng

24 LED (W)
Xanh

3,8

20

1,92

Đỏ

2,2

22

1,68

Trắng

3,9

20

1,94

Căn cứ vào góc chiếu nhỏ nhất của 1 đèn LED: 15 độ
Căn cứ vào góc chiếu của đèn BHHH theo phương ngang: 360 độ
Số đèn để đảm bảo chiếu 360 độ: N = 360/15 = 24 đèn.
Để đảm bảo cường độ sáng đều: Các đèn bố trí theo đường tròn.
Sử dụng ắc qui 12 Vôn: Số đèn LED mắc nối tiếp 12/4 = 3 đèn LED/ nhóm
Số nhóm đèn LED: 24 / 3 = 8 nhóm song song (đối với LED trắng và xanh);
Số nhóm đèn LED: 24 / 4 = 6 nhóm song song (đối với LED đỏ);
+ Sơ đồ mạch điện điều khiển đèn LED

b. Chớp đồng bộ và lựa chọn hình thức điều khiển chớp đồng bộ:
Để lựa chọn hình thức điều khiển chớp đồng bộ chúng ta cần nghiên cứu các yếu
tố liên quan như sau:
- Tầm hiệu lực của báo hiệu.
- Tốc độ di chuyển của phương tiện khi hành hải trên luồng: Khi tàu hành hải trên
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biển, khả năng phát huy năng lực của tàu không bị hạn chế nhiều. Khi tàu hành hải
trên luồng có nhiều điều kiện bắt buộc hạn chế tốc độ tàu do tốc độ hạn chế của từng
luồng tàu, nhiều phương tiện cùng tham gia hành hải hoặc chướng ngại vật, khúc
cua,...
- Độ dài tuyến luồng: Trong thực tế ánh sáng và tầm hiệu lực của báo hiệu dẫn
luồng chỉ có tác dụng hữu ích nhất trong một phạm vi nhất định, còn ở khoảng cách xa
hơn thì phương tiện chưa di chuyển đến nên chưa nhận biết được báo hiệu. Bởi vậy
chưa nhất thiết phải bố trí chớp đồng bộ trên toàn bộ chiều dài tuyến luồng trong khi
kinh phí đầu tư chưa đáp ứng được.
Qua nghiên cứu trên, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã lựa chọn
hình thức chớp đồng bộ điều khiển bằng vô tuyến điện với đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Khoảng cách điều khiển chớp đồng bộ của thiết bị vô tuyến phải đạt được yêu
cầu sau:
+ Đối với các phao báo hiệu:
LĐB ≥

L2 + B2

Trong đó:
- LĐB: khoảng cách điều khiển chớp đồng bộ.
- L: là khoảng cách giữa các báo hiệu liên kề theo hướng dọc luồng.
- B: Chiều rộng luồng tàu.

Sơ đồ bố trí tạo chớp đồng bộ cho 03 cặp phao liên tiếp

248

Đối với các chập tiêu: LĐB > L
Trong đó:
LĐB: khoảng cách điều khiển chớp đồng bộ.
L: là khoảng cách giữa tiêu trước và tiêu sau.
Hiện tại chập tiêu có khoảng cách lớn nhất là chập Aval - Bãi cát thuộc luồng Hải
Phòng với khoảng cách là 2,5 km.
Do đó: tầm hiệu lực của đèn đồng bộ cần thiết để đáp ứng cho các phao báo hiệu
là: 2,5 km.
Sơ đồ bố trí tạo chớp đồng bộ cho chập tiêu
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Đèn chủ động

Đèn thụ động

Ghi chú: Đèn chủ động là đèn được lắp máy phát, đèn thụ động là đèn được lắp
máy thu.
- Tần số sử dụng ở băng tần UHF với tần số được chọn 433, 92 MHz.
Nguyên lý tạo chớp đồng bộ cho báo hiệu hàng hải bằng thiết bị thông tin vô
tuyến điện:
Để tạo chớp đồng bộ cho báo hiệu hàng hải, chúng ta sử dụng các thiết bị thu phát
vô tuyến điện kết nối thông tin giữa các báo hiệu hàng hải với nhau. Trong đó sử dụng
máy phát vô tuyến điện đặt tại một phao chủ động, các máy thu tín hiệu điều khiển
đồng bộ các đèn báo hiệu được đặt trên 5 phao báo hiệu xung quanh.
- Khi đèn chủ động hoạt động, tín hiệu điều khiển này được sử dụng để điều chế
vào sóng mang cao tần (433, 92MHz) và phát tới các máy thu của đèn thụ động. Các
máy thu nhận thông tin sau đó xử lý tái tạo tín hiệu tin tức đưa ra điều khiển đèn. Như
vậy quá trình sáng-tắt của các đèn trên 6 phao (1 chủ động và 5 thụ động) được đồng
bộ, hay nói cách khác, trên một đoạn luồng ta sẽ quan sát được 3 cặp đèn cùng phát
sáng với quy luật giống nhau.
Sơ đồ khối hệ thống thu-phát vô tuyến điều khiển chớp đồng bộ:
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- Máy phát: Có nhiệm vụ lấy tín hiệu chớp của đèn, điều chế vào sóng mang cao
tần 433, 92 MHz, sau đó tín hiệu được đưa sang phần khuyếch đại cao tần và đưa ra
ăng ten để phát đi.
- Môi trường truyền sóng: có nhiệm vụ truyền sóng điện từ từ máy phát đến máy
thu, ở đây môi trường truyền sóng là không gian tự do.
- Máy thu: Có nhiệm vụ thu tín hiệu cao tần được máy phát phát qua môi trường
truyền sóng truyền tới, thực hiện việc xử lý tín hiệu, khôi phục tín hiệu điều khiển
đồng bộ với tín hiệu chớp của đèn trên phao chủ động, sau đó đưa sang điều khiển đèn
tại phao thụ động phát sáng.
Máy phát tạo chớp đồng bộ có cấu tạo như sau:
Khèi
c¶m nhËn
®Ìn
¸nh s¸ng

Khèi
t¹o chíp

Khèi
t¹o trÔ

Khèi
khuyÕch ®¹i
c«ng suÊt

Đèn

Ăng ten
Khèi t¹o
dao ®éng

Khèi ®iÒu
chÕ

Khèi tiÒn
khuyÕch
®¹i

Khèi khuyÕch
®¹i c«ng suÊt
Cao TÇn

Khèi
t¹o m·

1. Khối tạo dao động: Tạo ra dao động có tần số là 433, 92 MHz để đưa sang khối
điều chế.
2. Khối tạo chớp: có nhiệm vụ tạo ra các đặc tính chớp theo đúng đặc tính chớp do
người sử dụng cài đặt.
3. Khối cảm nhận ánh sáng: sẽ cảm nhận ánh sáng của môi trường và ra lệnh kích
hoạt cho toàn bộ thiết bị:
- Nếu trời sáng: Thiết bị ngừng hoạt động;
- Nếu trời tối: Thiết bị được cung cấp nguồn để hoạt động.
4. Khối điều chế: khối này có nhiệm vụ điều chế tín hiệu chớp với tín hiệu sóng
mang từ khối dao động đưa sang để được sóng cao tần mang thông tin.
5. Khối tạo mã: Với mục đích tạo ra cho hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, độ
chống nhiễu cao. Phương pháp mã được chọn là phương pháp mã hoá độ rộng xung,
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bởi vậy khả năng chống nhiễu cho máy thu là rất cao. Phần tạo xung mã tạo ra một
chuỗi xung mã, chuỗi này có quy luật khác nhau ở các máy khác nhau.
6. Khối tạo trễ: Tín hiệu chớp từ khối tạo chớp sẽ được tạo trễ đi một khoảng thời
gian để trùng với tín hiệu chớp tại máy thu nhận được.
7. Khối khuyếch đại công suất: khối này sẽ khuyếch đại tín hiệu sau khi được khối
tạo trễ xử lý và đưa ra đèn báo hiệu.
8. Khối tiền khuyếch đại: khối này có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu do khối điều
chế đưa sang để chuyển sang khối sau.
9. Khối khuyếch đại công suất cao tần: khối này có tác dụng khuyếch đại tín hiệu
cao tần được đưa tới từ khối tiền khuyếch đại và lọc những tín hiệu không mong muốn
để được tín hiệu cao tần có công suất đủ lớn, đưa ra ăng ten.
10. Ăng ten: có nhiệm vụ nhận tín hiệu cao tần từ khối khuyếch đại công suất để
bức xạ ra môi trường truyền sóng.
Máy thu đồng bộ có cấu tạo như sau:
Ăng teng

KHỐI KHUYẾCH
ĐẠI CAO TẦN

KHỐI
TÁCH SÓNG

KHỐI KHUYẾCH ĐẠI
CÔNG SUẤT

Đèn

KHỐI
MÃ

1. Ăng ten: có tác dụng thu tín hiệu cao tần do môi trường truyền sóng đưa tới để
chuyển sang khối khuyếch đại cao tần.
2. Khối khuyếch đại cao tần: có nhiệm vụ lọc những tín hiệu nhiễu và khuyếch đại
tín hiệu cao tần nhận được.
3. Khối tách sóng: Có nhiệm vụ tách tín hiệu ra khỏi sóng mang.
4. Khối giải mã: có nhiệm vụ kiểm tra và giải mã các tín hiệu thu được từ máy
phát, đây cũng chính là khối gây nên trễ thời gian. Tín hiệu sẽ được đưa sang khối
khuyếch đại.
5. Khối khuyếch đại công suất: khối này sẽ khuyếch đại tín hiệu chớp thu được để
chuyển sang phần phát sáng đèn.
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Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị chớp đồng bộ:
- Chế độ ban ngày:
+ Dòng tiêu thụ: 5 - 6 mA.
+ Với chế độ này chỉ có khối cảm nhận ánh sáng làm việc, còn các khối khác
không tiêu thụ dòng.
- Chế độ ban đêm:
+ Vì máy làm việc ở chế độ xung cho nên:
* Dòng điện tiêu thụ ở mức 0 (không có tín hiệu chớp): 50mA
* Dòng tiêu thụ ở mức 1 (có tín hiệu chớp): Phụ thuộc vào công suất bóng đèn
+ Công suất cung cấp cho bóng đèn: 1,5 - 40W
+ Điện áp làm việc: 9,0 - 16,0 VDC
+ Khoảng cách làm việc từ máy phát tới các máy thu: 6 - 8 Km (với chiều cao ăng
ten = 4 m)
+ Công suất phát: 1, 5 W;
+ Tần số làm việc: 433,92 MHz;
+ Độ nhạy của máy thu: 10 - 20 dBm.
Qua các nghiên cứu trên đèn MSC1.LED.132 chớp đồng bộ được thiết kế có các
thông số cơ bản như sau:
CÁC CHỈ TIÊU

THÔNG SỐ

Tầm hiệu lực

3,2 NM

Góc phát sáng (o)

Phương nằm ngang 360
Phương thẳng đứng 7

Thông số
quang học

Thông số
cơ khí

Cường độ sáng (Cd)

Màu xanh: 37,13; Màu đỏ: 29,2;
Màu vàng: 34,2 ; Màu trắng: 36,5.

Thấu kính hình trụ (mm)

Tiêu cự f = 66

Vật liệu làm thấu kính

Acrylic

Công nghệ chiếu sáng

Nhiều đèn Led phát sáng ở cường độ cao

Màu sắc chiếu sáng

Xanh, đỏ, vàng, trắng

Số lượng LED

24 LED

Tuổi thọ của đèn LED

Trên 100.000 giờ

Chất liệu thân đèn

Nhôm đúc kiểu L2341(UNE)

Kích thước (mm):

210x210x450

Trọng lượng toàn bộ (Kg)

4,5
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Thông số điện

Pin NL mặt trời (W)

22

Nguồn năng lượng

ắc qui khô

Điện áp danh định (V)

12

Dung lượng ắc qui (Ah)

20

Các đặc tính chớp

225 đặc tính

Cài đặt đặc tính chớp
Các thông số khác

oC

Bằng điều khiển từ xa

Nhiệt độ làm việc ( )

Từ - 40 đến +80

Cấp bảo vệ

IP 66

Với thiết kế như trên thiết bị đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ đã đáp ứng
được các mục tiêu như:
- Tiết kiệm điện năng, nâng cao tuổi thọ của thiết bị, duy trì hoạt động ổn định của
báo hiệu do sử dụng bóng đèn LED (tới 100.000 giờ).
- Kích thước và trọng lượng của đèn báo hiệu nhỏ do sử dụng vật liệu hợp kim
nhôm và nhựa là chủ yếu, thuận tiện cho việc lắp đặt, quản lý vận hành thiết bị, mặt
khác do tiêu thụ ít năng lượng nên chỉ cần bố trí pin năng lượng mặt trời và ắc quy có
công suất bé.
- Nâng cao khả năng nhận biết báo hiệu vào ban đêm tại những vị trí khó nhận biết
do có chớp đồng bộ (như chập tiêu, đoạn cua có địa hình trống trải, nơi giao nhau của
nhiều luồng, luồng hàng hải và luồng đường thuỷ nội địa được thiết lập song song,...).
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- Tiết kiệm kinh phí kiểm tra, bảo dưỡng đèn.

4. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐÈN MSC1.LED-132.ĐB
- Sản xuất khung thân đèn bằng hợp kim nhôm L2341(UNE), được đúc trong
khuôn cát và gia công cơ khí.
- Sản xuất thấu kính bằng nhựa Acrylic bằng phương pháp ép nóng trên máy ép
thuỷ lực.
- Sản xuất mạch in điện tử được thực hiện bằng phương pháp quang khắc.
- Công tác kiểm tra tầm hiệu lực được thực hiện tại Trung tâm Đo lường – Cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Quốc phòng.
KẾT LUẬN
Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ diode phát quang và thiết bị vô tuyến điện
để chế tạo thiết bị đèn báo hiệu hàng hải có chớp đồng bộ MSC1.LED-132.ĐB tại
Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là một thành công trong
công tác nghiên cứu, áp dụng những thành tựu KHCN mới vào trong thực tiễn sản xuất
của đơn vị. Các đèn này đã được kiểm tra cường độ sáng tại Trung tâm đo lường –
Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Quốc phòng.
Sau thời gian được lắp đặt trên luồng Hải Phòng, bộ đèn chớp đồng bộ
MSC1.LED-132.ĐB hoạt động rất tốt và có các ưu điểm nổi bật sau:
- Ứng dụng được diod phát quang - LED vào sử dụng cho báo hiệu hàng hải;
- Tạo chớp đồng bộ cho các báo hiệu hàng hải tại những vị trí khó nhận biết, tạo
điều kiện nâng cao khả năng nhận biết BHHH giúp người hành hải hành trình an toàn;
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- Tiết kiệm kinh phí nhập ngoại thiết bị;
- Chủ động trong sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao trình độ của các cán bộ, chuyên viên trong Công ty TNHH MTV Bảo
đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
Với việc nghiên cứu và chế tạo thành công bộ tạo chớp đồng bộ điều khiển bằng
nguyên lý sử dụng sóng vô tuyến điện và phối hợp với đèn LED.132 chúng ta có một
bộ thiết bị báo hiệu bằng ánh sáng chớp đồng bộ, sử dụng cho các vị trí báo hiệu hàng
hải đúng qui chuẩn kỹ thuật của báo hiệu hàng hải Việt Nam - QCVN
20:2010/BGTVT, theo xu hướng phát triển của báo hiệu hàng hải thế giới và phù hợp
với chỉ dẫn về báo hiệu hàng hải của tổ chức IALA. Bộ thiết bị này có giá thành thấp
do không phải nhập ngoại và rất chủ động trong công tác quản lý, vận hành các báo
hiệu dẫn luồng hàng hải của Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải
miền Bắc.
Đèn MSC1.LED-132.ĐB được Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 9 –
2007 do Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức trao tặng giải Ba.
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THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN
CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2011-2015
THS. ĐỖ NGA VIỆT
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR) là doanh nghiệp Nhà
nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được thành lập lại theo Quyết định số 3096/
QĐ- BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ
sở tiền thân là VINAMOTOR Cơ khí GTVT.
Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1763/ QĐBGTVT chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Công nghiệp
ô tô Việt Nam.
Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí,
được giao nhiệm vụ làm vai trò nòng cốt phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.
Từ ngày thành lập đến nay, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã mạnh dạn
đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực KHCN. Đầu tư xây
dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuất ô tô, đầu tư các dây chuyền
công nghệ với trang thiết bị tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp ô tô phát triển…
Bước đầu đã tạo được nền móng cơ bản trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Việt Nam.
II. THÀNH TỰU VỀ KHCN TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2010 CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
Trong những năm qua Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đạt được nhiều
thành tựu trong sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng
cao, giá thành hợp lý thay thế hàng nhập ngoại, sản phẩm ô tô mang thương hiệu
Vinamotor đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Giá trị tổng sản lượng và
doanh thu hàng năm đều tăng. Cụ thể là:
TT

CHỈ TIÊU

SẢN LƯỢNG

Các giá trị

2005

2008

2009

2010

1

Doanh thu

4.658

5.673

6.978

6.560

2

Giá trị SXCN

6.045

6.593

6.929

6.395
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Để có những thành tựu kể trên, giai đoạn 2005-2010 Tổng công ty Công nghiệp ô
tô Việt Nam đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực KHCN để nghiên cứu phát triển sản
phẩm mới, tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, cải tiến
quy trình công nghệ, đưa ra các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng
sản phẩm, cụ thể:
- Đã tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề nghiên cứu và thiết
lập quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, chế tạo đồ gá nâng cao và đồng đều chất
lượng chế tạo xe khách, xe buýt, giảm chi phí vật tư, nhiên liệu, tăng năng suất lao
động.
- Thực hiện hàng loạt các đề tài KHCN từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước như:
+ Đề tài KC06: Xây dựng dây chuyền công nghệ và sản xuất thử xe khách chất
lượng cao. Nội dung của đề tài là thiết lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng các dây
chuyền công nghệ để sản xuất lắp ráp xe Bus với mục tiêu là:
- Xây dựng dây chuyền chế tạo xe Bus chất lượng cao.
- Đầu tư, đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến.
- Tạo ra sản phẩm có tỉ lệ nội địa hóa cao.
Quá trình triển khai dự án phải dựa trên đã nghiên cứu và áp dụng các công nghệ
tiên tiến mà các hãng sản xuất ô tô có tầm cỡ đang sử dụng hiện nay để tạo ra sản
phẩm. Kết quả đã hình thành các dây chuyền công nghệ chế tạo vỏ, xử lý kim loại và
sơn, dây chuyền lắp ráp, dây chuyền thử nghiệm, quy trình công nghệ cho các dây
chuyền và các công nghệ đăc biệt khác để xử lý cách âm, cách nhiệt, làm kín và chế
tạo các chi tiết lớn có hình dáng phức tạp bằng vật liệu phi kim như composite.
+ Đề tài: Nâng cao chất lượng bọc vỏ xe khách.
Nội dung của đề tài là đưa ra quy trình công nghệ của công đoạn bọc vỏ xe khách, xe
buýt: thiết kế, chế tạo các đồ gá phục vụ cho công đoạn căng tôn vỏ xe với mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng vỏ xe cho các loại xe khách xe buýt được sản xuất lắp ráp
tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.
- Đảm bảo sự đồng đều về tuyến dáng và chất lượng ổn định của vỏ xe.
- Sản phẩm làm ra đảm bảo thuận tiện cho việc sửa chữa và thay thế.
Triển khai thực hiện đề tài có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của Đại học
Bách khoa Hà Nội, chế tạo ra các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ
như máy chải tôn cuộn, máy sấn tôn, thiết bị căng tôn sườn xe…Kết thúc quá trình
thực hiện đề tài Tổng công ty đã đưa ra được quy trình công nghệ tiên tiến và các thiết
bị chuyên dụng phục vụ cho dây chuyền bọc vỏ cho các sản phẩm xe khách, xe buýt
tại Công ty TNHH MTV ô tô 1-5.
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+ Đề tài: Thiết kế chế tạo xe buýt phục vụ giao thông tiếp cận (loại xe này có gắn
cơ cấu nâng để trợ giúp người khuyết tật, giúp họ có thể tham gia các phương tiện giao
thông công cộng một cách thuận lợi).
Đáp ứng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp các đối tượng người
khuyết tật có thể tham gia các phương tiện giao thông công cộng một cách thuận lợi,
từng bước xóa bỏ rào cản của người khuyết tật trong việc tiếp cận với các phương tiện
giao thông công cộng. Khi thực hiện đề án các cán bộ tham gia đã nghiên cứu kỹ hệ
thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam, điều kiện công nghệ của các nhà máy sản xuất lắp
ráp ô tô để thiết kế cho phù hợp. Sau thời gian nghiên cứu và chế thử, sản phẩm làm ra
đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đề án như tính an toàn của hệ thống neo giữ và hệ
thống tín hiệu báo đỗ được lắp tại các vị trí thuận lợi trên xe, cơ cấu thang nâng hỗ trợ
người khuyết tật gắn dưới sàn xe giúp người khuyết tật lên xuống xe buýt một cách dễ
dàng… Sản phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm của nước ngoài nhưng giá
thành hạ, mở ra hướng sản xuất một dòng sản phẩm mới.
+ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cao su Nanocomposite trong công nghệ
chế tạo gioăng kín nước xe ô tô bằng phương pháp ép đùn.
Đặt mục tiêu ứng dụng chất độn nano trong sản xuất gioăng kín nước xe ô tô nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm này. Các nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc lựa
chọn chất độn nano phù hợp, công nghệ trộn hợp chất độn vào cao su và áp dụng quy
trình chế tạo cao su nanocomposite trên dây chuyền hiện có của Công ty Cổ phần Cao
su chất dẻo Đại Mỗ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Điều này đã mở ra
khả năng chế tạo nhiều sản phẩm khác từ cao su nanocomposite, tạo thế chủ động
trong việc chế tạo phụ tùng ô tô, năng cao tỉ lệ nội địa hóa, đồng thời cũng góp phần
đào tạo một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng nắm bắt công nghệ và phát triển sản
phẩm từ cao su nanocomposite.
+ Đề tài: Nghiên cứu hệ số điều chỉnh kích thước để phục vụ cho việc thiết kế các
loại khuôn đùn sản phẩm cao su ứng dụng trong ngành GTVT.
Mục tiêu của đề tài là thiết kế chế tạo các loại khuôn đùn ra các sản phẩm cao su
có độ chính xác cao, ứng dụng trong công nghiệp sản xuất ô tô, toa xe.
Nội dung đề tài đã thực hiện là, tổng kết các loại cao su được ứng dụng trong
nghành GTVT. Cơ lý tính của các loại cao su. Hệ số điều chỉnh khi chế tạo các loại
gioăng cao su. Công nghệ chế tạo các loại gioăng cao su trong ô tô, toa xe.
Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số điều chỉnh kích thước hình học cho khuôn
đùn gioăng cao su bằng thực nghiệm trên cơ sở bài toán quy hoạch thực nghiệm.
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Đã xây dựng phần mềm để thiết kế các biên dạng khác nhau theo hệ số điều chỉnh.
Lập chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây.
Lập quy trình công nghệ chế tạo các loại khuôn đùn gioăng cao su.
Kết quả chính đạt được:
Đã đưa ra được quy trình công nghệ bao gồm phần mềm để tính toán thiết kế các
biên dạng khác nhau của các loại gioăng cao su theo hệ số điều chỉnh. Lập được
chương trình NC để chuyển sang máy cắt dây (CNC Wire).
Chế tạo hoàn chỉnh 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 70 của Hàn
Quốc, 07 bộ khuôn theo hệ số điều chỉnh cho đơn cao su 50 của Hàn Quốc. Tổng cộng
đã chế tạo hoàn thiện 14 bộ khuôn.
Chế tạo thành công gioăng cửa sau xe khách, gioăng cửa trước xe khách theo các
bộ khuôn kể trên đủ lắp cho xe khách B80HN, xe khách K51 do Công ty TNHH MTV
ô tô 1-5 lắp ráp, từng bước khẳng định năng lực chế tạo phụ tùng ô tô của Tổng công
ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.
Kết quả của quá trình đó đã tạo ra các sản phẩm mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng
tốt, được người tiêu dùng đánh giá rất cao như:
Các sản phẩm thương hiệu TRANSINCO.
Xe khách từ 29 đến 46 chỗ ngồi.
Xe buýt từ B40 đến B80.
Xe khách hai tầng giường nằm TRANSINCO 1-5 K45.
Xe buýt phục vụ người khuyết tật TRANSINCO 1-5 B45.
Để phát huy tối đa các lợi thế trong quá trình hội nhập quốc tế, Tổng công ty Công
nghiệp ô tô Việt Nam đã mở rộng hợp tác với các hãng ô tô lớn trên thế giới như
HYUNDAI (Hàn Quốc), Cummins (Mỹ), Hino (Nhật Bản)…để nhận chuyển giao công
nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình hợp tác trên đã mang lại nhiều kết
quả rõ nét trong quá trình sản xuất các sản phẩm ô tô mang thương hiệu TRANSINCO.
III. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Mục tiêu:
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đáp
ứng việc duy trì và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng
cạnh tranh và tương xứng với sản lượng theo quy hoạch.
- Đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo phân kỳ và đào tạo huấn luyện nhân lực tương
xứng với tiến bộ khoa học công nghệ.
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Giải pháp:
- Triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ
vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để
nâng cao tính cạnh tranh.
- Hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai nghiên cứu các đề
tài khoa học ứng dụng vào các chương trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
cũng như chương trình giảm ô nhiễm khí thải ô tô, an toàn vệ sinh công nghiệp trong
các khâu độc hại, công nghệ môi trường sản xuất phụ tùng linh kiện…
- Xây dựng hoàn thiện Viện Nghiên cứu phát và triển công nghiệp ô tô (R&D).
- Hợp tác với một số Viện Thiết kế ô tô của các Hãng ô tô lớn trên thế giới để đào
tạo đội ngũ, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… từng bước tự chủ được
trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai.
- Đào tạo nhân lực tương xứng đáp ứng tiến bộ khoa học trong công nghệ sản xuất
Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ KHKT của
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong
lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các kết quả KHCN vào thực tiễn sản xuất. Để phục vụ
tốt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2010 – 2015, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu
tư cho KHCN với các mục tiêu cụ thể dưới đây:
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm ô tô khách, ô tô buýt với chất lượng cao.
- Phát triển dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như các loại xe có gắn động
cơ sử dụng nhiên liệu LPG, CNG, HYBRID và xe chạy bằng động cơ điện.
- Tiếp tục hoàn thiện để sản xuất và đưa ra thị trường các phương tiện phục vụ giao
thông tiếp cận.
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động hóa của thiết bị thi công.
- Nghiên cứu phát triển phụ tùng để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
- Nghiên cứu áp dụng vật liệu mới như hợp kim nhôm, vật liệu phi kim để sản xuất
vỏ xe…
Để bắt kịp trình độ công nghệ của các nước trong khu vực, Tổng công ty sẽ chú
trọng đầu tư cho phát triển KHCN nhằm ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào
thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực và nhận chuyển giao công
nghệ, triển khai các đề tài KHCN như chương trình giảm thiểu khí thải ô tô, công nghệ
sản xuất thân thiện với môi trường…Từng bước tự chủ trong lĩnh vực nghiên cứu
triển khai.
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NGHIÊN CỨU CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ CHÍNH
TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN 2010
TS. TÔ ĐÌNH DŨNG
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu các định
hướng công nghệ chính tác động lớn đến các hãng vận tải Hàng không dân dụng Việt
Nam giai đoạn 2006-2010”, mã số: DT063023, được bắt đầu triển khai từ giữa năm
2007. Những xu hướng công nghệ được xem xét trong đề tài cùng với những tác động
đến các hãng hàng không của Việt Nam, cũng như những đề xuất được đưa ra, về thực
chất, có vai trò và ý nghĩa bao trùm cả giai đoạn từ thời điểm thực hiện nghiên cứu đến
2015 và những năm tiếp sau đó.
Mục tiêu chính của đề tài là:
- Tiến hành nghiên cứu, đánh giá, chỉ ra các xu hướng công nghệ mới trên thế giới
đang và sẽ có tác động lớn đến các hãng hàng không dân dụng các nước, trong đó có
các hãng hàng không của Việt Nam;
- Đề xuất về định hướng và phương thức tiếp cận lựa chọn công nghệ, về các vấn
đề đổi mới năng lực nội bộ các hãng hàng không, về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực
công nghệ của các hãng hàng không để đảm bảo ứng dụng hiệu quả những công nghệ
tiên tiến.
Đề tài đáp ứng tính mới, tính thời sự và tính thực tiễn. Trong nhiều thập kỷ qua,
các hãng hàng không dân dụng của Việt Nam đã khai thác nhiều công nghệ tàu bay và
liên quan đến tàu bay, cũng như các công nghệ quản lý nội bộ, công nghệ trong thương
mại và dịch vụ hành khách. Tuy nhiên, các hãng chưa có một cách tiếp cận chủ động
và phối hợp về các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Các hãng cũng chưa tiến hành
những nghiên cứu ở mức độ chuyên sâu và bề rộng kết nối các lĩnh vực. Đây là lần
đầu tiên có một nghiên cứu chuyên đề kết hợp ứng dụng các xu hướng công nghệ với
phương thức tiếp cận nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng hàng không. Đây cũng là
đề tài đầu tiên về công nghệ ở Việt Nam bao quát các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của
một hãng hàng không, hình thành một bức tranh tương đối tổng thể về công nghệ mà
một hãng hàng không có thể ứng dụng.
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Những kết quả chủ yếu của đề tài được trình bày trong báo cáo có 4 chương với
48 chuyên đề nghiên cứu, hơn 650 trang in, 178 hình vẽ, 40 bảng biểu, 5 phụ lục.
I. Phần đánh giá tổng quan bao gồm những nội dung chính sau:
1.1. Đánh giá tình hình áp dụng công nghệ của các hãng hàng không dân dụng
Việt Nam.
1.1.1. Các thành phần công nghệ chủ đạo và vai trò quyết định của công nghệ đối
với hãng hàng không dân dụng.
1.1.2. Công nghệ liên quan đến đội tàu bay.
1.1.3. Công nghệ trong bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa tàu bay, động cơ, thiết bị.
1.1.4. Công nghệ trong điều hành khai thác bay.
1.1.5. Công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
1.1.6. Công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ và phục vụ hành khách.
1.1.7. Công nghệ trong lĩnh vực quản lý hãng hàng không.
1.1.8. Công nghệ đào tạo.
1.1. 9. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ.
1.1.10. Kết luận về tình hình ứng dụng công nghệ của các hãng hàng không
Việt Nam.
1.2. Đánh giá tình hình đổi mới công nghệ của một số hãng hàng không nước
ngoài.
1.2.1. Đổi mới công nghệ tại một số hãng hàng không Bắc Mỹ.
1.2.2. Đổi mới công nghệ tại một số hãng hàng không châu Âu.
1.2.3. Đổi mới công nghệ tại một số hãng hàng không châu Á-Úc.
II. Những cơ sở khoa học về các định hướng công nghệ chính bao gồm những
nội dung chính sau:
2.1. Dự báo nhu cầu.
2.1.1. Dự báo thị trường vận tải hành khách.
2.1.1.1. Thị trường và xu hướng ảnh hưởng của công nghệ đối với Hãng hàng
không quốc gia Việt Nam.
2.1.1.2. Thị trường và xu hướng ảnh hưởng của công nghệ đối với Pacific Airlines
(Jetstar Pacific).
2.1.2. Dự báo nhu cầu đội tàu bay.
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2.1.2.1. Đội tàu bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
2.1.2.2. Đội tàu bay của Pacific Airlines (Jetstar Pacific).
2.2. Các trung tâm dẫn đầu phát triển công nghệ tàu bay dân dụng trên thế giới.
2.2.1. Trung tâm tại châu Âu - AIRBUS INDUSTRIE.
2.2.2. Trung tâm tại châu Mỹ - BOEING.
2.3. Các xu hướng công nghệ mới.
2.3.1. Những công nghệ mới trong thiết kế, chế tạo tàu bay dân dụng đến giai đoạn
2010-2015.
2.3.1.1. Công nghệ vật liệu mới.
2.3.1.2. Công nghệ mới trong thiết kế chế tạo động cơ tàu bay.
2.3.1.3. Công nghệ mới trong các hệ thống điều khiển chuyến bay.
2.3.1.4. Công nghệ mới trong các hệ thống dịch vụ và phục vụ hành khách.
2.3.1.5. Đặc điểm và những tác động của các công nghệ mới trong thiết kế, chế tạo
đối với hãng hàng không dân dụng.
2.3.2. Những xu hướng công nghệ mới trong các lĩnh vực hoạt động của hãng hàng
không dân dụng đến giai đoạn 2015.
2.3.2.1. Công nghệ trong bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa tàu bay, động cơ, thiết bị.
2.3.2.2. Công nghệ trong điều hành khai thác bay.
2.3.2.3. Công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
2.3.2.4. Công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ và phục vụ hành khách.
2.3.2.5. Công nghệ trong lĩnh vực quản lý hãng hàng không.
2.3.2.6. Công nghệ đào tạo.
2.3.2.7. Đặc điểm và những tác động của các công nghệ mới đối với hãng hàng
không dân dụng.
III. Định hướng lựa chọn công nghệ áp dụng cho các hãng hàng không dân
dụng Việt Nam bao gồm những nội dung chính sau:
3.1. Phân tích các yếu tố tác động đến quá trình lựa chọn công nghệ của hãng hàng
không Việt Nam.
3.1.1. Những bài học kinh nghiệm trong đổi mới công nghệ giai đoạn giữa những
năm 90 đến nay.
3.1.2. Những yếu tố tác động đến sự phát triển công nghệ giai đoạn đến 2010-2015.
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3.2. Phương pháp tiếp cận trong lựa chọn công nghệ đối với các hãng hàng không
Việt Nam.
3.2.1. Phân tích cạnh tranh bằng mô hình 5 Lực lượng của Michael Porter.
3.2.2. Phân tích SWOT.
3.3. Đề xuất lựa chọn, ứng dụng các công nghệ mới áp dụng cho các hãng hàng
không Việt Nam giai đoạn đến 2015.
3.3.1. Tàu bay.
3.3.1.1. Các dòng tàu bay chủ đạo.
3.3.1.2. Động cơ.
3.3.1.3. Các hệ thống điều khiển chuyến bay.
3.3.1.4. Các hệ thống phục vụ hành khách trên tàu bay.
3.3.2. Công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của hãng hàng không.
3.3.2.1. Bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay, động cơ, thiết bị.
3.3.2.2. Điều hành khai thác bay.
3.3.2.3. Thương mại.
3.3.2.4. Dịch vụ và phục vụ hành khách.
3.3.2.5. Quản lý hoạt động của hãng hàng không.
3.3.2.6. Hạ tầng công nghệ thông tin.
IV. Triển khai thực hiện kết quả nghiên cứu bao gồm những nội dung chính sau:
4.1. Đề xuất định hướng lựa chọn, ứng dụng công nghệ cho Hãng hàng không
quốc gia Việt Nam.
4.2. Đề xuất hình thành và đổi mới những điều kiện nội tại để áp dụng thành công
công nghệ mới.
4.3. Đề xuất về cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ áp dụng công nghệ
tiên tiến.
Đề tài đã chỉ ra 31 xu hướng công nghệ chính trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo tàu
bay và thiết bị tàu bay, cũng như trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của một
hãng hàng không, đang và sẽ có tác động lớn đối với các hãng hàng không dân dụng
thế giới và các hãng hàng không dân dụng của Việt Nam trong giai đoạn đến 2015 và
nhiều năm tiếp sau.
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2.3.1. Những công nghệ mới trong thiết kế, chế tạo tàu bay dân dụng
2.3.1.1. Công nghệ vật liệu
Vật liệu mới
mới
Động cơ cánh quạt phản lực thế hệ mới
Xử lý thông minh tín hiệu từ các truyền cảm
Chương trình bảo dưỡng
2.3.1.2. Công nghệ mới trong
TAPS (twin-annual preswirlers combustor)
thiết kế chế tạo động cơ tàu
Một động cơ cho tất cả các tàu bay
bay
Động cơ phản lực cánh quạt hộp số (Geared Turbofan GTF)
Green engine
Xu hướng Công nghệ Glass Cocpit
2.3.1.3. Công nghệ mới trong Công nghệ Paperless Flight Desk (Paperless Cockpit)
các hệ thống điều khiển
Hệ thống lõi sử dụng chung (Common Core System - CCS)
chuyến bay
Mạng đường truyền trục
2.3.1.4. Công nghệ mới trong Công nghệ tăng chất lượng môi trường khoang khách
các hệ thống dịch vụ và phục Truy cập WiFi và Internet trong chuyến bay
vụ hành khách
2.3.2. Những xu hướng công nghệ mới trong các lĩnh vực hoạt động của hãng hàng
không dân dụng
Theo dõi, xác định hỏng hóc tàu bay và động cơ theo thời
gian thực và đưa ra biện pháp xử lý từ xa (Aircraft Health
Management và Engine Health Management)

2.3.2.1. Công nghệ trong bảo
dưỡng kỹ thuật và sửa chữa Tài liệu điện tử (Electronic Digital Documentation)
tàu bay, động cơ, thiết bị
Các giải pháp công nghệ tổng thể hỗ trợ bảo dưỡng, sửa
chữa từ Nhà sản xuất
Các giải pháp công nghệ thông tin quản lý kỹ thuật tàu bay
2.3.2.2. Công nghệ trong điều Giải pháp công nghệ thông tin
hành khai thác bay
Kiểm soát vị trí máy bay theo thời gian thực
2.3.2.3. Công nghệ trong lĩnh Vé điện tử - Electronic Ticket (ET)
vực kinh doanh thương mại
Thương mại điện tử - E-commerce
2.3.2.4. Công nghệ trong lĩnh Internet check-in
vực dịch vụ và phục vụ hành Common Use Self- Service (CUSS) kiosk
khách
Công nghệ mã vạch áp dụng cho Boarding Pass
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2.3.2.5. Công nghệ trong lĩnh Quản lý Kế tóan thu bán – Revenue Accounting
vực quản lý hãng hàng không Quản lý tài chính
Advanced Computer – Based – Training, Web- based
2.3.2.6. Công nghệ đào tạo

Simulation – Based Training
Flat Panel Touch Screen Trainers (FPT)
Full Flight Simulators (FFS)

Tổng số

31

Đề tài đã ứng dụng mô hình chiến lược cạnh tranh của Michael Porter “5 Forces”
và phân tích SWOT (Strength – Weakness – Opportunity – Threat) trong đề xuất lựa
chọn và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng
hàng không Việt Nam. Đây là một thử nghiệm mới về ứng dụng các phương pháp tiếp
cận này tại Việt Nam.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, như hãng hàng không hàng đầu của đất
nước, được đề xuất 16 xu hướng công nghệ mới để xem xét triển khai trong những
năm tới.
Dựa trên những bài học thành công và thất bại, những kinh nghiệm thực tiễn của
Việt Nam và của các hãng hàng không nước ngoài, đề tài đưa ra những đề xuất về:
thiết lập các điều kiện nội tại đối với các hãng hàng không Việt Nam để đảm bảo ứng
dụng công nghệ mới thành công; về những biện pháp, chính sách với các cơ quan quản
lý hàng không dân dụng Việt Nam và các cơ quan Nhà nước liên quan nhằm nâng cao
tốc độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ mới.
Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đánh dấu những ứng dụng công nghệ vượt bậc của
nhiều hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines như hãng hàng không hàng đầu
của Việt Nam. Tất cả các hãng hàng không của Việt Nam đều có thể tìm thấy được
những xu hướng công nghệ hiện đại của thế kỷ 21, những phương thức tiếp cận, những
đề xuất, những kinh nghiệm thành công và thất bại, những thuận lợi và thách thức để
hình thành chiến lược công nghệ của mình, cũng như để triển khai hiệu quả hơn nữa
các công nghệ được lựa chọn.
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NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ SƠN MÁY BAY
CHO MÁY BAY HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
(SƠN CHO MÁY BAY ATR-72 HOẶC A-320)
TS. VŨ THƯỜNG BỒI
Hội KHKT Hàng không Việt Nam
1. VAI TRÒ SƠN MÁY BAY
Sơn máy bay có vai trò rất quan trọng. Toàn bộ kết cấu thân cánh máy bay gồm
chủ yếu là các tấm bản mỏng bằng hợp kim nhôm-đồng-manhê hoặc nhôm-kẽmmanhê. Các hợp kim này nhẹ, bền cơ lý nhưng kém chịu ăn mòn. Các tấm bản mỏng
hợp kim nhôm giảm độ bền rõ rệt khi bị ăn mòn - đặc biệt là ăn mòn mỏi [1]. Ăn mòn
có thể xẩy ra ở cả mặt trong và mặt ngoài vỏ bọc thân cánh máy bay. Đặc trưng ăn
mòn máy bay rất đa dạng tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu, môi trường, điều kiện làm
việc của kết cấu, chất lượng bảo dưỡng...
Để bảo vệ kết cấu thân cánh máy bay khỏi bị gỉ, cho đến nay phương tiện chủ yếu
vẫn là sơn phủ. Công nghệ sơn máy bay tạo ra một hệ sơn gồm sơn lót - sơn trung gian
- sơn phủ bám chắc, chịu mài mòn, chịu sốc nhiệt từ -600C đến 650C, chịu rung xóc,
chịu uốn, chịu xoắn, chịu được các chất lỏng làm việc như xăng, nhiên liệu bay, dầu
nhờn, dầu thuỷ lực, chất tẩy uế...Nó cũng phải chịu được tác động của môi trường
nhiệt ẩm, bức xạ mặt trời, thời tiết, khí hậu...thường xuyên thay đổi.
Hệ sơn phủ máy bay làm phẳng các khuyết tật lắp ráp cơ khí góp phần hoàn thiện
đặc trưng khí động của máy bay, giảm lực cản khí động khi bay. Việc giảm lực cản khí
động dẫn đến giảm suất tiêu hao nhiên liệu, tăng tốc độ bay [2].
Các máy bay đặc biệt là máy bay dân dụng cần vẻ đẹp thu hút khách hàng. Vì vậy
hệ sơn máy bay cần láng bóng mà không lóa, sắc mầu phù hợp, trang trí có tính thẩm
mỹ cao. Các máy bay quân sự còn đòi hỏi chất lượng hệ sơn cao hơn liên quan đến vấn
đề ngụy trang, tàng hình...
Trong lịch sử ngành hàng không, cùng với sự phát triển của công nghệ sơn phủ,
các hãng chế tạo máy bay đã dùng rất nhiều mác sơn khác nhau để bảo vệ chống gỉ kết
cấu và làm đẹp máy bay. Mặt trong máy bay thường dùng hệ sơn lót chịu ẩm cao trên
cơ sở nhựa alkyd biến tính phenolic. Gầm sàn máy bay chở khách dễ tích tụ ẩm và
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chất xâm thực mạnh thường dùng sơn bền hoá chất trên cơ sở nhựa peclovinyl. Phía
trong khoang động cơ thường dùng sơn chịu nhiệt silicon. Khu vực khoang ắc qui cần
mác sơn chịu kiềm, chịu a xít trên cơ sở nhựa epoxy. Các khu vực bị xói mòn mạnh
như mép cánh quay, ốp che ra đa, mũi máy bay phải dùng hệ sơn trong suốt sóng ra đa
vô tuyến và chịu mài mòn trên cơ sở epoxy polyamit biến tính cao su.
Mặt trên máy bay chở khách cũng được sơn hệ sơn có khả năng phản xạ 70-80%
bức xạ mặt trời. Bên trong khoang lái được sơn loại sơn mờ để hấp thụ và tán xạ ánh
sáng mặt trời khỏi làm loá mắt người lái. Ở các khu vực nguy hiểm như mút cánh,
điểm đánh dấu, biển chỉ dẫn... được sơn phản quang để thu hút sự chú ý của con
người.
Tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật đối với hệ sơn máy bay phải được đáp
ứng trong thời gian sử dụng trung bình 4-5 năm. Đó là tuổi thọ của các hệ sơn máy bay
hiện nay trên thế giới đã đạt được. Sau thời gian này máy bay phải vào xưởng để đại tu
hoặc sửa chữa một phần hệ sơn phủ.
2. CÁC MÁC SƠN MÁY BAY ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN
THẾ GIỚI
Từ đầu thế kỷ 20, khi loài người chế tạo được máy bay thì đã cần sơn máy bay để
bảo vệ máy bay trước tác động của môi trường sử dụng và làm đẹp cho máy bay.
Ở Nga từ năm 1924 đã sản xuất máy bay hoàn toàn bằng kim loại, đã dùng sơn dầu
để bảo vệ máy bay.
Sơn dầu dùng chất tạo màng là dầu thực vật (dầu lanh, dầu trẩu) nấu với nhựa
thông. Sơn dầu nay không còn dùng trong hàng không do nó nhanh bị bạc mầu, tuổi
thọ hạn chế tính bằng tháng.
Sơn alkyd dùng chất tạo màng tổng hợp có sử dụng dầu thực vật. Cho đến những
năm 60 của thế kỷ trước, Liên Xô cũ dùng các mác sơn alkyd ГФ-021, ГФ-031(sơn
lót), ПФ-23, ПФ-820, ПФ-171 để sơn phủ các chi tiết khác nhau trên máy bay. Nhược
điểm của chúng là lâu khô, thường phải sấy. Độ bền khí quyển cũng thấp nên chỉ dùng
sơn mặt bên trong máy bay.
Sơn acrylic dùng chất tạo màng là nhựa tổng hợp acrylic. Loại sơn này có ưu điểm
là mau khô, bền khí quyển, tương hợp tốt với nhiều loại bột mầu và các hệ sơn khác
như epoxy, peclovinyl. Nhược điểm của nó là dễ bị trương phồng trong dung môi, đặc
biệt là trong rượu butylic. Liên Xô cũ có các mác sơn máy bay AK-069, AK-070 (sơn
lót); AK-113, AK-113Ф, AC-16(sơn phủ bóng); AC-131, AC-1115 là loại sơn phủ
mầu trắng, sau khi sấy trở thành màng sơn bất thuận nghịch bám tốt, chịu mài mòn,
chịu xăng, dầu, mỡ...
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Sơn peclovinyl dùng chất tạo màng là nhựa tổng hợp peclovinyl. Màng sơn
peclovinyl bền khí quyển, bền hoá chất, bền xăng, dầu, mỡ và khó cháy. Nhược điểm
của nó là kém bền với bức xạ mặt trời, nhanh bị hoá phấn, độ bám không cao nên
không dùng làm sơn lót. Nga có các mác sơn máy bay như XB-16 là huyền phù bột
mầu với nhựa peclovinyl biến tính nhựa alkyd; XB- 536 là huyền phù bột mầu với
nhựa peclovinyl biến tính nhựa ac rylic. Sơn peclovinyl chủ yếu dùng các khu vực có
độ ẩm cao, môi trường xâm thực, khu vực để ắc-qui, bên trong máy bay.Sơn này có
thể chịu được nhiệt độ đến 2500C.
Sơn epoxy dùng chất tạo màng trên cơ sở nhựa tổng hợp epoxy. Sơn epoxy có ưu
điểm là độ cứng cao, chịu mài mòn, khó thấm nước biển, bền với kiềm, a xít, dầu
khoáng, dầu thuỷ lực, nhiên liệu bay. Nhược điểm của sơn epoxy dễ bị bạc mầu do bị
hoá phấn trong điều kiện khí quyển. Nga có các mác sơn máy bay như ЭП-076(sơn
lót), ЭП-140(sơn phủ), ЭП-255, ЭП-275(dùng sơn phủ các chi tiết bằng composit
không cản sóng vô tuyến ra đa). Cùng loại sơn này, ở Hà Lan có mác sơn Aerodur CF
37047, ở Đức có mác sơn Seevenax Primer 113-22 trên nền nhựa epoxy biến tính đóng
rắn bằng polyisoxianat hoặc polyamid oligome.
Sơn silicon là sơn trên cơ sở chất tạo màng là nhựa silicon. Nó dùng để sơn bảo vệ
các chi tiết, bộ phận của máy bay làm việc ở dải nhiệt độ từ 4500C đến 5000C. Nhược
điểm của màng sơn silicon là độ bám, độ dẻo không cao bằng các màng sơn khác. Nga
có các mác sơn chịu nhiệt dùng trên máy bay như KO-85 chịu nhiệt đến 3000C,
KO-811, KO-814 chịu nhiệt đến 4000C, KO-88 chịu nhiệt đến 5000C.
Sơn polyvinyl axetal là sơn trên cơ sở chất tạo màng là nhựa tổng hợp polyvinyl
axetal (butyral). Ưu điểm của màng sơn này là độ bám rất cao với nền kim loại, bền
với xăng, dầu, mỡ, nhiên liệu bay, chịu ẩm. Màng sơn được đóng rắn bằng a xít
photphoric có tác dụng hoàn thiện bề mặt kim loại nền. Nó chủ yếu dùng làm sơn lót
đầu tiên dầy cỡ 5-10μm. Ở Nga có mác sơn BЛ-02 tương đương với coating
compound MIL-C- 8514 cuả Mỹ, Metaflex FCR Primer của Hà lan, 68040 của Pháp,
Celerol Wash Primer 913-21 cuar Đức [3, 4, 5, 6].
Sơn Polyuretan là sơn trên cơ sở chất tạo màng là nhựa polyuretan. Trong hàng
không dùng sơn polyuretan 2 thành phần. Thành phần 1 gồm bột mầu nghiền trộn với
nhựa polyester polyol. Thành phần 2 là chất đóng rắn polyisoxianat. Màng sơn
polyuretan có khả năng bảo vệ và tính thẩm mỹ cao nên hiện nay được dùng phổ biến
trên máy bay. Màng sơn polyuretan tương hợp tốt với nhiều loại bột mầu nên vẫn giữ
được sắc mầu sau nhiều năm sử dụng. Nó còn có độ cứng cao, bền mài mòn, bền với
xăng dầu mỡ, chất lỏng thuỷ lực. Đặc biệt màng sơn polyuretan ít bị bám bẩn và dễ
rửa sạch. Chính nhờ những ưu điểm này nên hiện nay hầu hết các hãng chế tạo máy
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bay đều dùng sơn polyuretan đẻ sơn máy bay thay cho các mác sơn hàng không trước
đây. Nga có mác sơn УР-1161, Hà Lan có mác sơn Aerodur HF A 130, Aerodur HF A
133, Đức có mác sơn Alexit Topcoat 411-77, Mỹ có sơn CA 8000, MIL-P- 85285D...
Nhược điểm của sơn polyur etan chủ yếu là độc tính ảnh hưởng đến quá trình
phun sơn.
Cho đến nay, với sự phát triển của ngành công nghiệp hoá chất sơn, ngành công
nghiệp chế tạo máy bay sử dụng phổ biến hệ sơn máy bay tối ưu gồm:
- Lớp lót thứ nhất trên nền nhựa polyvinyl butyral.
- Lớp sơn lót thứ 2 trên nền nhựa epoxy biến tính.
- Lớp sơn phủ thứ nhất có mầu trên nền nhựa polyuretan.
- Lớp sơn phủ không mầu trên nền nhựa polyuretan.
Tuỳ yêu cầu bảo vệ, ở một số khu vực trên máy bay có thể sơn thêm một vài lớp
sơn phủ có mầu trước khi lớp sơn phủ mặt không mầu.
Với hệ sơn như vậy, bộ khung kết cấu thân cánh máy bay được bảo vệ chống gỉ,
đảm bảo làm việc tin cậy theo tuổi thọ thiết kế, hoàn thiện tính năng khí động, giảm
lực cản, gián tiếp tăng tốc độ bay và giảm suất tiêu hao nhiên liệu và duy trì được vẻ
đẹp cho máy bay trong thời hạn khai thác sử dụng.
3. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SƠN MÁY BAY Ở VIỆT NAM
Nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu này là nghiên cứu sản xuất ở Việt Nam bộ sơn
máy bay gồm sơn lót lớp thứ nhất, sơn lót lớp thứ 2, sơn phủ có mầu và sơn phủ không
mầu. Để có thể triển khai đại tu toàn bộ hệ sơn máy bay, đề tài cũng đã nghiên cứu chế
tạo chất tẩy sơn máy bay.
Với cách tiếp cận nghiên cứu ứng dụng, nhóm nghiên cứu đã chọn phương pháp
chế tạo mô phỏng các mác sơn máy bay mà các hãng chế tạo máy bay Airbus và
Boeing đang dùng. Các mác sơn được nghiên cứu sản xuất gồm:
- Sơn lót VASTA-1 chế tạo mô phỏng mác sơn Celerol Wash Primer 913-21 của hãng
sơn Mankiewicz (Đức) có tham khảo các mác sơn cùng loại như 6840 B của hãng
International Celomer (Pháp); Metaflex FCR Primer của hãng sơn AKZO Dexter
Aerospace Finishes (Hà Lan); coating compound MIL-C- 8514 (Mỹ) và ВЛ-02 của Nga
trên nền chất tạo màng polyvinyl butyral, bột mầu ZnCrO4, đóng rắn bằng a xít photphoric.
- Sơn lót VASTA-2 chế tạo mô phỏng mác sơn Seevenax 113-22 của hãng sơn
Mankiewicz (Đức) có tham khảo các mác sơn cùng loại như CF 37047 của hãng sơn
AKZO Dexter Aerospace Finish (Hà lan); coating compound MIL-L- 23377 (Mỹ) và
ЭП-076 của Nga trên nền nhựa epoxy biến tính và bột mầu.
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Sơn phủ mặt VASTA-3 chế tạo mô phỏng mác sơn Alexit Topcoat 411-77 của
hãng sơn Mankiewicz (Đức) có tham khảo các mác sơn Aerodur HF A130, Aerodur
HF A133 của hãng sơn AKZO Dexter Aerospace Finishes (Hà lan); sơn УР-1161 của
Nga; sơn CA 8000, MIL-P-85285 D của Mỹ trên nền nhựa polyuretan.
Hệ sơn Celerol Wash Primer 913-21/Seevenax Primer 113-22/Alexit Topcoat 41177 đã được hãng chế tạo máy bay Airbus phê chuẩn dùng trên máy bay Theo tiêu
chuẩn AIMS 04.04.013 ngày 26-4-2004 và AMS-3095 A ngày 20-1-2005.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT
4.1. Sản xuất sơn lót VASTA-1
Sơn lót VASTA-1 là sơn 2 thành phần. Thành phần 1 gồm chất tạo màng trên cơ
sở nhựa polyvinyl butyral, bột mầu ZnCrO4, phụ gia và dung môi. Thành phần 2 là
chất đóng rắn trên cơ sở a xít photphoric. Tỷ lệ pha trộn hành phần 1/Chất đóng
rắn/Dung môi pha loãng là 4/1/1.
Sơn đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật sơn lót máy bay như sơn Celerol Wash.
Primer 913-21 của hãng sơn Mankiewicz như trình bầy trong bảng 1.
Bảng 1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn lót máy bay VASTA-1
Yêu cầu thử theo AMS.3095A và AIMS 04.04.013
TT

Tên chỉ tiêu
kỹ thuật

Yêu cầu

Panel
thử, hệ
sơn

Điều kiện
thử

Phương
pháp thử

Kết quả
thẩm
định ở
Việt Nam

I

Sơn lỏng

1

Cảm quan

Hộp sơn mở ra
không vón cục,
đóng ván, tạo gel.

Các thành
phần sơn

Khi tiếp
nhận sơn

ISO 1513

Hợp cách

2

Tính chất sử
dụng

Màng sơn phẳng
đều, không nhoè
mầu, không nhăn,
sệ, lồi lõm, rỗ.

2024T3

ISO 3270

FTMS141

Hợp cách

3

Hàm lượng
chất bay hơi
(VOC) g/l

Theo số liệu tham
khảo

Lớp phủ
cuối

Pha trộn
ASTM D
để sử dụng 3960

637g/l

4

Thời gian
sống

≥ 4g

Các thành
phần sơn

Pha trộn
để sử dụng

22giờ

5

Thời gian khô

≤ 2g

2024 T3

ISO 3270
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ISO 3678

0, 5 giờ

Ở 0-300C từ khi
xuất xưởng.

6

Thời gian bảo
quản

II

Màng sơn
khô

1

Mầu sắc ban
đầu

2

Độ bám - kẻ ô Điểm 0

3

Độ bền va
đập

≥ 92 kg-cm.
Không nứt hoặc
mất độ bám

Độ bền uốn

Trục hình nón
(d1 = 12mm, d2 =
3mm). Không
bong, nứt, vỡ

4

Chịu nước
a. Rộp
b. Độ bám
c. Độ thấm

Trong
contennơ

24
tháng

vàng
nâu

Trục hình trụ
d = 100mm (min).
Không bong, nứt
vỡ.
5

Các thành
phần sơn

2024 T3

2024 T3

ISO 3270

ISO 3270

Điểm 0
ISO2049
Tape3M25
0
ISO
6272.2

2024 T3

ISO 3270

2024 T3

-55 C ± 2

ISO 1519

2024 T3

ISO2812-1,
phương
pháp 1, 14
ngày ở
230C ± 2

ISO4628
½
ISO 2409
ISO 1518,
kim ấn tải
trọng
1200g

Dmax.2/Smax.1(Rộp
rất nhỏ)
Điểm 1 (max)
Không thấm đến
nền

0

ISO 6860

94kg.cm

3mm
(Hợp
cách)
Hợp
cách

D0/S0
Điểm 0
2000g

6

Chịu dầu thuỷ
lực Skydrol
LD4 hoặc
tương đương

Không rộp. Cho
phép hư hại trong
vòng 1, 5mm,
không thấm đến
nền.

2024 T3
Nhúng 30
ngày ở
230C ± 2

ISO2812-1 ISO 1518,
kim ấn tải
trọng
1200g

D0/S0
2350g

7

Chịu ăn mòn

Ăn mòn chỉ
3mm (max) từ chỗ
cào xước
Chịu mù muối
3mm (max) từ chỗ
cào xước

2024 T3
2024 T3

EN 3665
ISO 7253

D0/S0
D0/S0

EN 3665
1000giờ
ISO 7253
3000giờ
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8

Chịu thời tiết
gia tốc

2024 T3
Độ bóng còn ít
nhất 80% giá trị
ban đầu.
Độ phai mầu ∆Eab:
4 đơn vị (max) so
với giá trị ban đầu.

ISO1157,
1000giờ,
UVB313
4giờ, làm
ẩm 4 giờ.

ISO 2813
Góc đo
600
ISO7724

80%

9

Khả năng rửa
sạch

Độ bóng còn 90%
(min) so với giá trị
ban đầu.

2024 T3

MIL-PRF85285

ISO 2813
Gãc đo
600

Hợp
cách

10

Độ ổn định
nhiệt

Không nứt vỡ khi
uốn 1800 quanh
trục hình trụ d =
25mm. Chấp nhận
biến mầu.

2024 T3

100giờ ở
1500C ± 2

ISO1519
ISO3270

Không
nứt

4.2. Sản xuất sơn lót VASTA-2.
Sơn lót máy bay VASTA-2 là loại sơn 2 thành phần đóng rắn nhờ phản ứng hoá
học. Thành phần 1 gồm chất tạo màng trên cơ sở nhựa epoxy và bột mầu ZnCrO4 và
phụ gia. Thành phần 2 là chất đóng rắn trên cơ sở nhựa polyamit phân tử thấp. Tỷ lệ
pha trộn Thành phần 1/Chất đóng rắn /Dung môi pha loãng là 3/1/1.
Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn lót VASTA-2 tương đương sơn l ót Seevenax Primer
113-22 của hãng sơn Mankiewicz như trình bầy trong bảng 2.
Bảng 2. Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn lót VASTA-2.V78

TT

1

Tên chỉ tiêu

2

Yêu cầu kỹ thuật theo AMS 3095A và
AIM S 04.04.013

Kết quả
thẩm định
ở Việt Nam

Yêu cầu kỹ thuật

Điều kiện
thử

Phương pháp
thử

3

4

5

6

I

Sơn lỏng

1

Cảm quan sơn Hộp sơn mở ra
lỏng
không vón cục,
không có váng,
không tạo gel

Khi nhận
mẫu

ISO 1513

Hợp cách

2

Cảm quan màng Màng sơn phẳng,
sơn
không nhoè mầu,
không sệ, không lồi
lõm, không rỗ

ISO 3270

FTMS 141

Hợp cách
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3

Thời gian sống

4giờ (min) sau khi pha
trộn các thành phần

22 giờ

4

Thời gian khô
không dính bụi

ISO 1517

1 giờ

5

Thời gian khô 2 giờ(max)
không in dấu

ISO 3678

2 giờ

II

Màng sơn khô

1

Độ ám-kẻ ô

Điểm 0

ISO 3270

ISO 2409

Điểm 0

2

Độ bền va đập

92 kg.cm(min)
không mất độ bám

ISO 3270

ISO 6272-2

94 kg.cm

3

Độ bền uốn

Tr ục h ình n ón
d=12÷3mm không
bong nứt.
Trục hình trụ
d=100mm không
bong nứt

ISO 3270
- 550C

ISO 6880
ISO 1519

Hợp cách
Hợp cách

4

Chịu nước:
- Rộp
- Độ bám
- Độ thấm

ISO4628.1.2
ISO 4628
ISO 1518

D0/S0
Điểm 0
2000g
Hợp cách

ISO2812.1
Dmax 2/Smax 1
Điểm 1(max)
Không thấm đến
nền

5

Chịu dầu thuỷ Không rộp, hư hại
lực
trong vòng 1, 5mm.
Không thấm đến
nền

ISO2812.1

ISO 1518

6

Chịu ăn mòn

Ăn mòn chỉ: 3mm
(max)
Chịu mù muối:
3mm (max)

EN 3665
ISO 7253

EN 3665
ISO 7253

Tính ổn định Uốn quanh trục
nhiêt
hình trụ d=25mm.
Không nứt vỡ

100giờ ở
1500C

ISO 1519
ISO 3270

7

Hợp cách
Hợp cách
Hợp cách

4.3. Sản xuất sơn lót VASTA-2B G252
Sơn lót VASTA-2B G252 mầu ghi sáng chế tạo mô phỏng sơn lót Aerodur CF
37047 của hãng sơn AKZO Hà Lan. Đây là loại sơn 2 thành phần đóng rắn nhờ phản
ứng hoá học. Thành phần 1 gồm chất tạo màng epoxy biến tính, bột mầu, phụ gia và
dung môi. Thành phần 2 gồm olygome polyisoxianat phân tán trong dung môi hỗn
hợp. Tỷ lệ pha chế thành phần 1/Thành phần 2/Dung môi l à 3/1/1. Các chỉ tiêu kỹ
thuật của sơn VASTA-2B G252 trình bầy trong bảng 3.
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Bảng 3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn lót VASTA-2B G252

T
T

Yêu cầu kỹ thuật theo AMS 3095A và
AIMS 04.04.013

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Điều kiện
thử

Phương
pháp thử

Kết quả
thẩm định
ở Việt
Nam

4

5

6

1

2

I

Sơn lỏng

1

Cảm
lỏng

2

Cảm quan màng Màng sơn phẳng, không ISO 3270
sơn
nhoè mầu, không sệ,
không lồi lõm, không rỗ

3

Thời gian sống

4

Thời gian khô
-Không bắt bụi
-Không in dấu

quan

3
sơn Hộp sơn mở ra không
vón cục, không có
váng, không tạo gel

Khi
mẫu

nhận ISO 1513

FTMS 141

4 giờ (min) sau khi trộn
các thành phần sơn

Hợp cách

Hợp cách

4 giờ
ISO 3270

2 giờ(ADAF)
4 giờ(ADAF)

ISO 1517
ISO 3678

2 giờ
4 giờ

II Màng sơn khô
1

Độ bám-kẻ ô

Điểm 0

ISO 3270

ISO 2409

Điểm 0

2

Độ bền va đập

92 kg.cm(min) không
mất độ bám

ISO 3270

ISO 6272.2

93kg.cm

3

Độ bền uốn

Trục hình nón
d = 12÷3mm, không
bong nứt
Trục hình trụ
d = 100mm, không
bong nứt

ISO 3270
-550C

ISO 6880
ISO 1519

Hợp cách
Hợp cách

4

Độ chịu nước:
-Rộp
-Độ bám
-Độ thấm

Dmax 2/Smax 1
Điểm 1(max)
Không thấm đến nền
với tải 1200g

ISO2812.1

ISO4628
ISO4628
ISO4628

D0/S0
Điểm 0
2000g

4.4. Sản xuất sơn phủ VASTA-3
Sơn phủ VASTA-3 là sơn 2 thành phần trên cơ sở phản ưng hoá học tạo thành
màng sơn polyuretan. Đây là loại màng sơn có nhiều ưu điểm đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu sử dụng của ngành hàng không như bền thời tiết, chịu sốc nhiệt, chịu bức xạ mặt
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trời, chịu mài mòn, chịu nhiên liệu bay, chịu dầu thuỷ lực và các chất lỏng chuyên
dụng khác.
Đề tài đã nghiên cứu sản xuất sơn VASTA-3 các mầu theo sơ đồ sơn máy bay của
Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Thành phần 1 của sơn gồm
nhựa polyeste polyol, bột mầu, phụ gia và dung môi. Thành phần 2 gồm olygoeste
polyisoxianat phân tán trong dung môi hỗn hợp.
Các mầu sơn khác nhau chủ yếu ở thành phần 1.
Sơn VASTA-3 Tr01 có mầu trắng. Ở sơn này dùng bột mầu TiO2.
Sơn VASTA-3 716289 mầu trắng ngà. Ở sơn này dùng bột mầu TiO2 trộn với một
số bột mầu khác.
Sơn VASTA-3 717552 mầu lam sơn phía trên thân máy bay. Ở sơn này dùng hỗn
hợp bột mầu gồm các mầu lam, xanh lá cây, trắng…với tỷ lệ thích hợp.
Sơn VASTA-3 715004 mầu ghi sáng. Ở sơn này dùng bột mầu hỗn hợp gồm các
mầu trắng và đen.
Sơn VASTA-3 717551 mầu mắm tôm sơn phần bụng thân máy bay. Ở sơn này
dùng hỗn hợp bột mầu gồm các mầu tráng, đen, vàng, đỏ... với tỷ lệ thích hợp.
Sơn VASTA-3.0 không mầu. Đây là loại sơn phủ lần cuối cùng sau khi sơn lớp lót
VASTA-1, lót VASTA-2, VASTA-3 (các mầu phù hợp với sơ đồ sơn), sơn lôgô, biển
báo, chỉ dẫn...
Tỷ lệ pha trộn Thành phần 1/Thành phần 2/Dung môi là 2/1/1 theo khối lượng.Các
chỉ tiêu chất lượng của sơn phủ VASTA-3 các mầu đạt tương đương sơn Alexit
Topcoat 411-77 của hãng sơn Mankiewicz.
Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn phủ VASTA-3 trình bầy trong bảng 4.
Bảng 4. Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn VASTA-3
T
T

Tên chỉ tiêu

1

2

Yêu cầu kỹ thuật theo AMS 3095A và
AIMS 04.04.013
Yêu cầu kỹ thuật
3

Điều kiện
thử
4

I
1

Sơn lỏng
Cảm quan
lỏng

2

Cảm quan màng Màng
sơn
phẳng, ISO 3270
sơn
không
nhoè
mầu,
không sệ, không lồi
lõm, không rỗ.

sơn Hộp sơn mở ra không Khi
vón cục, không có mẫu
váng, không tạo gel

Phương
pháp thử
5

nhận ISO 1513

FTMS 141

Thẩm
định ở
VN
6
Hợp
cách
Hợp
cách
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3

Thời gian sống

4 giờ(min) sau khi trộn Trộn
các thành phần sơn
trước
dùng

4

Hàm lượng chất 420g/l(max)
bay hơi

5

Thời gian khô
- Không bắt bụi
- Không in dấu
- Khô thấu

8 giờ(max)
2 giờ(max)
6 giờ(max)
24 giờ (max)

22giờ ở
210C

lẫn
khi

420g/l
ISO 3270
ISO 1517
ISO 3678
ISO 9117

0,5 giờ
2 giờ
18 giờ

II

Màng sơn khô

1

Độ bóng

90-95

2

Sắc mầu

ΔE*abmax 4

ISO 3270

ISO 7724

0,45

3

Độ bám -kẻ ô

Điểm 0

ISO 3270

ISO 2409

Điểm 0

4

Độ bền va đập

92 kg-cm(min)

ISO 3720

ISO 6272.2

92Kg.cm

5

Độ bền uốn

Trục hình nón
D = 12÷3mm, không
bong nứt
Trục hình trụ
d = 100mm, không
bong nứt

ISO 3720
-550C

ISO 6880
ISO 1519

Hợp
cách
Hợp
cách

6

Chịu nước
- Rộp
- Độ bám
- Độ thấm

96

ISO 2812-2
Dmax 2/Smax 1(rộp nhỏ)
Điểm 1(max)
Không thấm dến nền,
tải 1200g

ISO 4628 D0/S0
1/2
Điểm 0
ISO 2409
2000g
ISO 1518

7

Chịu dầu thuỷ lực Hư hại trong phạm vi1, ISO 2812.1
Skydrol LD-4
5mm, Không thấm đến
nền, tải 1200g

ISO 1518

D0/S0
2350g

8

Chịu ăn mòn

Ăn mòn chỉ:
EN 3665
3mm(max)
ISO 7253
Mù muối: Không rộp,
D0/S0

EN 3665
ISO 7253

D0/S0
D0/S0

9

Chịu thời tiết
- Giảm độ bóng
- Phai mầu

Còn 80%(min) độ bóng

ISO 2813

8 0%
0,34

10
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Tính dễ tẩy sơn

Tẩy được 95% sau
7giờ

ISO 11507

Hợp
cách

11

Tính ổn định nhiệt

Không bong tróc khi
100giờ
0
uốn quanh trục hình trụ 150 C
d = 25mm

12

Chịu dung
hữu cơ
- Rộp
- Độ bám
- Độ thấm

môi

2 giờ trong
hỗn
hợp ISO 4628
Không rộp, D0/S0
xăng/toluen
Điểm 1
ISO 2409
=
3/1
ở
Không thấm với tải
ISO 1518
230C
1200g

D0/S0
Điểm 0
1600g

13

Chịu
bay

liệu Không rộp, D0/S0
Nhúng
7 ISO 4628
0
ngày
ở
25
C
Không thấm với tải
ISO 2409
1200g, không bong
ISO 1518

D0/S0
2500g
Điểm 0

14

Chịu chất lỏng Không rộp, D0/S0
Nhúng
7 ISO 2812
WC Honey Bee 60 Không thấm với tải ngày ở 250C ISO 1518
1200g

D0/S
1700g

15

Nhúng
7 ISO 4628
Chịu chất chống Không rộp, D0/S0
0
ngày
ở
25
C
đóng băng
ISO 1518
Không thấm với tải
1200g

D0/S0
1700g

16

Chịu bức xạ mặt Độ bóng còn 80%(min)
trời

Hợp
cách

17

Chịu khô cưỡng Không thay đổi tính 1 giờ ở
bức
chất
230C, 1 giờ
ở 900C

Hợp
cách

18

Chịu sốc nhiệt

Không nứt, không rộp

Hợp
cách

19

Chịu đọng sương

Không rộp, D0/S0
Phơi
mẫu ISO 4628
Không thấm với tải 1200g 500giờ
ISO 1518

D0/S0
2500g

20

Độ bền cào xước

Không thấm với tải
1500g

2000g

nhiên

ở ISO 1519
ISO 3720

Chiếu QUV ISO 2813
1000giờ
ISO 1519

3 chu
±600C

kỳ ISO 4628

ISO 1518

Hợp
Cách

4.5. Nghiên cứu sản xuất chất tẩy sơn máy bay
Nhóm nghiên cứu cũng đã nghiên cứu sản xuất thành công chất tẩy sơn máy bay
VASTASO đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương sản phẩm của nước ngoài AMS
1375B (Aerospace Material Specification).
Chất tảy sơn VASTASO là chất lỏng nhớt mầu nâu nhạt, bám được trên các vị trí
bề mặt trên thân cánh máy bay, tẩy được hầu hết các loại màng sơn máy bay ở nhiệt độ
thường, rửa sạch bằng nước.
Đặc điểm của chất tẩy sơn này là không cháy, sản phẩm dùng ngay, có thể quét,
phun hoặc nhúng.
Hệ sơn máy bay được tẩy nhanh, không làm hư hại bề mặt nền kim loại. Suất tiêu
hao khoảng 1kg/m2.
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5. THỬ NGHIỆM TRÊN MÁY BAY
Bộ sơn máy bay sản xuất thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Trung tâm tư
vấn công nghệ và dịch vụ hàng không thuộc Hội KHKT Hàng không Việt Nam đã
được sản xuất loạt ở Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành sơn thử nghiệm trên máy bay Fokker theo đúng qui
trình công nghệ phục hồi hệ sơn máy bay. Sau khi tẩy lớp cũ, tiến hành sơn một lớp
sơn lót VASTA-1, một lớp sơn lót VASTA-2B, một lớp sơn phủ VASTA-3 mầu ghi
xẫm và một lớp sơn phủ bóng không mầu.
Theo dõi quá trình khai thác, từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011 hệ sơn
thử nghiệm trên máy bay đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật như hệ sơn máy bay nhập
ngoại. Màng sơn không bị bong tróc, độ cứng HB, độ bóng 90 đơn vị, không phai mầu.
6.KẾT LUẬN
Như vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu chế thử sơn máy bay cho
máy bay hàng không dân dụng Việt Nam. Sơn cho máy bay A-320 hoặc ATR-72” mã
số DT 083011 gồm:
- Một mác sơn lót xử lý bề mặt hợp kim nhôm;
- Hai mác sơn lót trung gian;
- Một mác sơn phủ với các mầu trằng, sữa, ghi sáng, ghi xẫm, lam;
- Một mác sơn phủ không mầu;
- Một mác chất tẩy sơn máy bay.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm này được thẩm định tại các phòng thí nghiệm
quốc gia, theo yêu cầu của hãng chế tạo máy bay Airbus đều đạt tương đương sản
phẩm nước ngoài. Thử sơn trên máy bay cũng cho thấy chất lượng hệ sơn tương
đương sơn nhập ngoại.
Điều này mở ra khả năng sản xuất sơn máy bay trong nước theo chủ trương nội địa
hoá vật tư phụ tùng cho ngành hàng không nhằm nâng cao năng lực bảo dưỡng kỹ
thuật, giảm nhập khẩu vật tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ CỨNG
VÀ VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TỚI SỨC CHỊU DAO ĐỘNG
CỦA CON NGƯỜI TRÊN Ô TÔ KHÁCH
SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Tóm tắt: Khi ô tô khách chuyển động, dao động từ thân vỏ xe truyền đến hành
khách và người lái tạo ra cảm giác mệt mỏi. Bản báo cáo này trình bày ảnh hưởng
của độ cứng và vị trí ghế ngồi tới sức chịu dao động của con người trên ô tô khách sản
xuất và lắp ráp tại Việt Nam.
Abstract: While vehicle’s moving, the impact of the vibration from its body to
passengers and drivers makes them feel tired. This report concerns about the research
on influence of the hardness and seat position on humnan vibration comfort of
passenger car manufactured and assembled in Vietnam.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hệ dao động ô tô nói chung và ô tô khách nói riêng là một hệ dao động phức tạp
gồm nhiều phần tử. Khi ô tô di chuyển trên đường, kích thích từ mặt đường sẽ gây ra
dao động cưỡng bức cho xe và hành khách. Nếu chịu dao động trong thời gian dài thì
sự mệt mỏi của hành khách và người lái càng tăng. Theo tiêu chuẩn ISO 8041 và ISO
2631 thì các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá độ êm dịu và sức chịu dao động của con người
là: Gia tốc bình phương trung bình (arms), lượng giao động giới hạn (eVDV) và lượng
dao động (VDV). Việc thay đổi các thông số kết cấu hệ thống treo và ghế ngồi nhằm
tối ưu hóa các chỉ tiêu trên là cần thiết. Bản báo cáo tập trung nghiên cứu ảnh hưởng
của độ cứng và vị trí ghế ngồi trên xe tới sức chịu dao động của con người. Các kết
quả nghiên cứu này có thể là cơ sở để các cơ quan chuyên ngành, các đơn vị sản xuất,
lắp ráp ô tô khách trong nước tham khảo khi xây dựng tiêu chuẩn, khi chế tạo cũng
như bố trí ghế ngồi cho người lái và hành khách.
2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ DAO ĐỘNG Ô TÔ KHÁCH
Khi nghiên cứu dao động ô tô khách hai trục, chính xác nhất là sử dụng mô hình
dao động trong không gian (hình 1). Nhưng theo mô hình này, rất nhiều thông số đầu
vào hầu như không xác định được trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
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Z
C2
ϕy
Zn

ϕnx

Cg

C2

K2

C L2

K L2

Z2 J 2

K L2
CL2
M Jy Jx q

Jn
Kg

m2 ϕ2

ϕx

ϕny
Mn

K2

q 2L

2R

Y

X
C1

C1

K1
Z1 ϕ1

C L1

K1

m1 J 1
C L1

K L1
q 1R

K L1
q 1L

Hình 1. Mô hình dao động không gian tương đương của ô tô khách 2 trục
Trên cơ sở mô hình không gian, để tăng tính khả thi trong tính toán có thể sử dụng
mô hình phẳng tương đương với các giả thiết về tính đối xứng của phân bố khối lượng,
của kích thích mặt đường và của các thông số đặc trưng trong hệ thống treo ở hai bên ô
tô. Đồng thời, với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của ghế ngồi tới sức chịu dao động
của con người đòi hỏi phải xây dựng được mô hình dao động có thêm ghế ngồi với độ
cứng Cg và hệ số cản giảm chấn Kg (sau đây gọi là mô hình dao động “Đường - Ô tô Con người”) gồm 5 bậc tự do với tham số là vị trí ghế trên sàn xe (x) như hình 2.
Zn
Mn
X
Cg

Kg
Z
ϕ
M

C1

Jy
C2

K1

K2

Z1
m1
C L1

Z2
m2
C L2

K L1
q1

K L2
q2

a

b
L

Hình 2. Mô hình dao động ½ trong mặt phẳng dọc (có lắp thêm ghế trên sàn xe)
Có nhiều phương pháp để xây dựng hệ phương trình vi phân biểu thị dao động ô tô
khách với kích thích từ mấp mô biên dạng đường: Sử dụng phương trình Lagrange loại
II, sử dụng phương trình Dalambe, phương pháp di chuyển khả dĩ...
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Hệ phương trình vi phân biểu thị dao động của mô hình như sau:
&& + K Z& + C Z − K Z& − C Z + K (a − x)ϕ& + C (a − x)ϕ = 0
M n Z
n
g n
g n
g
g
g
g

&&
&
MZ + (K1 + K 2 + K g )Z + (C1 + C2 + Cg )Z +  K1a + K 2 b + K g (a − x)  ϕ&

+ C1a + C 2 b + Cg (a − x)  ϕ − K1Z& 1 − C1Z1 − K 2 Z& 2 − C2 Z2 − K g Z& n − Cg Zn = 0

&& +  K1a 2 + K 2 b 2 + K g (a − x) 2  ϕ& +  C1a 2 + C2 b 2 + Cg (a − x)2  ϕ
J y ϕ

+  K1a − K 2 b − K g (a − x)  Z& +  C1a − C2 b − Cg (a − x)  Z − K1aZ& 1 − C1aZ1



 
&
&
+ K 2 bZ2 + C2 bZ2 + K g (a − x)Zn + Cg (a − x)Zn = 0

Z1 + (K L1 + K1 )Z& 1 + (C L1 + C1 )Z1 − K1Z& − C1Z − K1aϕ& − C1aϕ = C L1q1 + K L1q& 1
m1&&
 &&
&
&
m 2 Z2 + (K L2 + K 2 )Z2 + (CL2 + C 2 )Z2 − K 2 Z − C 2 Z + K 2 bϕ& + C2 bϕ = C L2q 2 + K L2q& 2

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Trên cơ sở hệ phương trình vi phân đã thiết lập, biến đổi hệ phương trình dưới
dạng ma trận:

[ M ] X&& + [ K ] X& + [C] X = [ Q]
Trong đó:
[M] là ma trận khối lượng.
[C] là ma trận độ cứng của các phần tử đàn hồi.
[K] là ma trận hệ số cản giảm chấn
[Q] là véc tơ ngoại lực tác dụng.
X là véc tơ toạ độ suy rộng các dịch chuyển.
Tiến hành giải hệ trong miền thời gian và biến đổi ma trận trong miền toán tử để
sử dụng chương trình mô phỏng toán học Matlab - Simulink sẽ nhận được giá trị gia
tốc biến đổi theo miền thời gian Z&& n (t) và miền tần số Z&& n (p) / q1 (p) của khối lượng người
ngồi trên ghế (Mn).

Hình 3. Chương trình Simulink giải hệ phương trình vi phân dao động.
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3. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG
Dựa trên kết quả gia tốc dao động theo thời gian của khối lượng người ngồi trên
ghế Z&& n (t) của bài toán dao động sẽ tính toán các chỉ tiêu êm dịu chuyển động thông qua
các giá trị:
- Gia tốc bình phương trung bình aRMS:
T

a RMS =

1
. Zn 2 .dt ;
T 0

∫

(m/s2)

T - Thời gian chịu dao động.
- Lượng dao động tới hạn eVDV:
eVDV = 1, 4.a RMS .T1/4 ;

(m/s1,75)

- Lượng dao động VDV :
1/4

T 4

VDV =  &&
Zn (t).dt 


0


∫

;

(m/s1,75)

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- Lựa chọn xe thử nghiệm Hyundai County HD 29E3 với đầy đủ các thông số cần
thiết về khối lượng, độ cứng các thành phần hệ thống treo, ghế...
- Lựa chọn hàm kích thích mặt đường (q1, q2) là hàm điều hòa hình sin:
q = q 0 sin(νt) , (Hình 4)
q0
Lđ

Hình 4. Biên dạng đường khảo sát
- Sử dụng các thiết bị đo chuyên dùng trong nghiên cứu dao động để khảo sát các
chỉ tiêu êm dịu trên xe thí nghiệm.

Hình 5. Xe thử nghiệm
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Hình 6. Đĩa đo dao động Dytran 5313A

Nhãn hiệu: Dytran
+ Model: 5313A
+ Xuất xứ: Áo
+ Số kênh đo: 3 kênh theo 3 phương.
+ Dải tần: 0 - 3000 Hz
+ Độ nhậy: 100 mV/G
+ Rung sóc: 400 G’s
+ Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 8041; ISO 2631
+ Thiết kế theo tiêu chuẩn ISO: 10326 - 1

Hình 7. Thiết bị đo dao động chuyên dùng
Nhãn hiệu : DEWE 5000
+ Xuất xứ: Áo
+ Số kênh đo: 16
+ Tốc độ lấy mẫu: 200 KS/s
+ Rung sóc: MIL - STD 810F 514,5
+ Máy tính xử lý: CPU 2,4 GHz; 1024 MB Ram
+ Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 8041; ISO 2631
Một số kết quả khảo sát lý thuyết và thực nghiệm:

Hình 8. Đồ thị dịch chuyển thẳng đứng của khối lượng Mn trên ghế
(ghế đặt tại vị trí cầu trước) theo miền thời gian
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Hình 9. Đặc tính biên độ tần số của gia tốc dịch chuyển thẳng đứng
của người ngồi trên ghế (ghế đặt tại vị trí cầu trước)
a) Nghiên cứu ảnh hưởng độ cứng ghế
Dựa vào tần số dao động riêng của người ngồi trên ghế được tính bằng công thức:
ωn =

1 Cg
;
2π M n

(Hz)

Tiến hành nghiên cứu khoảng tần số từ 0-8Hz

Hình 10. Đồ thị ảnh hưởng độ cứng ghế tới các chỉ tiêu êm dịu
trong thời gian khảo sát 8 tiếng
Kết quả trên cho thấy, độ cứng ghế ngồi ảnh hưởng lớn tới các chỉ tiêu êm dịu.
Tuy nhiên, quan hệ giữa độ cứng ghế và các chỉ tiêu êm dịu còn phụ thuộc vào đặc
tính độ cứng của hệ thống treo.
b) Nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời độ cứng ghế và độ cứng hệ thống treo
Với ô tô: Hệ treo mềm - Ω1 = (1 - 1,5 Hz);
Hệ treo cứng - Ω1 = (2 - 3 Hz);
do đó, tiến hành khảo sát 2 trường hợp:
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- Ω1=1,2 Hz , ωn = 2,5 Hz

(2)

- Ω1=2,5 Hz , ωn = 1,2 Hz

(3)

Hình 11. Đặc tính biên độ tần số của gia tốc hành khách khi có
những độ cứng khác nhau của hệ thống treo và ghế ngồi.
Kết quả cho thấy, sự tương đồng giữa đường 3 (Hệ treo cứng - ghế ngồi mềm) và
đường 2 (hệ treo mềm ghế ngồi cứng), (Hình 11). Như vậy, với hệ treo cứng cần sử
dụng ghế mềm và ngược lại để đảm bảo êm dịu chuyển động.
c) Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí ghế.
Tiến hành khảo sát tại các vị trí hàng ghế trên xe bằng cách đưa các giá trị tương
ứng của x trong mô hình dao động (hình 12).
Kết quả cho thấy, vị trí ghế ở tâm trục trước và phía sau gây dao động lớn. Vị trí
ghế ở xa 2 tâm trục có độ êm dịu càng cao. Vị trí hàng ghế thứ 5 trên xe khảo sát
(x=3,27m) có độ êm dịu tốt nhất.

Hình 12. Đồ thị ảnh hưởng vị trí đặt ghế trên sàn xe
tới các chỉ tiêu êm dịu trong thời gian khảo sát 8 tiếng
5. KẾT LUẬN
Độ cứng của ghế ngồi có ảnh hưởng lớn tới các chỉ tiêu êm dịu chuyển động. Xử
lý tốt mối quan hệ giữa độ cứng ghế và độ cứng hệ thống treo sẽ đảm bảo tăng độ êm
dịu chuyển động. Vị trí đặt ghế cũng ảnh hưởng lớn tới sức chịu dao động của người
lái và hành khách. Phương pháp tính nêu trên sẽ là cơ sở cho việc bố trí ghế cũng như
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xác định độ cứng ghế để đảm bảo độ êm dịu cho người lái và hành khách trên các loại
ô tô khách đang sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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242

THÀNH TỰU VỀ KHCN GIAI ĐOẠN 2005-2010 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHCN CỦA TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015
THS. ĐỖ NGA VIỆT
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

257

NGHIÊN CỨU CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ CHÍNH TÁC
ĐỘNG LỚN ĐẾN CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT
NAM GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN 2010
Chủ nhiệm đề tài: TS. TÔ ĐÌNH DŨNG
Tổng công ty Hàng không Việt Nam

262

NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ SƠN MÁY BAY CHO MÁY BAY
HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM (SƠN CHO MÁY BAY
ATR-72 HOẶC A-320)
TS. VŨ THƯỜNG BỒI
Hội KHKT Hàng không Việt Nam

268

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ CỨNG VÀ VỊ TRÍ GHẾ NGỒI
TỚI SỨC CHỊU DAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN Ô TÔ
KHÁCH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

281

MỤC LỤC BÁO CÁO

289

293

294

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Lê Tử Giang
BIÊN TẬP

Nguyễn Minh Nhật
THIẾT KẾ BÌA

Vương Thế Hùng
TRÌNH BÀY

Ngô Nhị Lương
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In 200 cuốn, khổ 21 x 29,7 cm tại Công ty In Giao thông – Nhà xuất bản GTVT
Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 123-2011/CXB/170-15/GTVT
Quyết định xuất bản số: 24/QĐ-GTVT
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4/2011.
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