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-

Thứ trưởng NGÔ THỊNH ĐỨC

-

PGS-TS. DOÃN MINH TÂM - Trưởng tiểu ban Công trình, Hội đồng KHCN

-

PGS-TS. NGUYỄN NGỌC HUỆ - P.Trưởng tiểu ban Công trình, Hội
đồng KHCN

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.
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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
nghành 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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CÔNG TÁC KHẢO SÁT THIẾT KẾ TUYẾN TRÁNH PHA ĐIN
THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6
ĐOẠN SƠN LA - TUẦN GIÁO
KS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ TÀI
Trong những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, đất nước
Việt Nam đang chuyển mình đổi mới, mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội đều phát
triển với tốc độ nhanh. Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư với nguồn kinh phí rất
lớn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, nhất là mạng lưới GTVT đường bộ
để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh. Bên cạnh việc xây dựng các tuyến
mới thì các trục đường cũ đang được nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhu cầu đi lại của
người dân.
Quốc lộ 6, trước đây là đường 41 được người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm
1921-1941 với mục đích khai thác thuộc địa khu vực các tỉnh Tây Bắc, vùng Trung
Lào và phục vụ cho cứ điểm Điện Biên Phủ. Do nhu cầu vận tải không cao, điều kiện
thi công chủ yếu bằng thủ công, nên người Pháp coi trọng ổn định công trình với giá
thành xây dựng thấp, mà chưa đặt vấn đề năng lực phục vụ của tuyến đường. Vì vậy
trên tuyến có nhiều đèo dốc khó khăn như dốc Kun, đèo Thung Khe, Mộc Châu,
Chiềng Đông…
Pha Đin được đọc chệch đi từ tiếng dân tộc Phạ Đin: có nghĩa là Trời và Đất, là
một trong tứ đại đỉnh đèo phía Bắc. Đây là điểm nhấn trên toàn tuyến QL6 với chiều
dài tới 30km, có độ cao đỉnh khoảng 1.440m so với mực nước biển, nổi tiếng với
những khúc cua tay áo hiểm trở, quanh co liên tục và những đoạn dốc gắt nối liên tiếp
nhau. Pha Đin - một con đèo huyền thoại gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ bởi nó là
con đường kéo pháo gian nan bậc nhất trong chiến dịch với 48 ngày đêm địch ném
bom liên tục.
Sau hòa bình, Quốc lộ 6 được xác định là trục giao thông huyết mạch nối Thủ đô
Hà Nội với khu vực Tây Bắc, có ý nghĩa chiến lược, phục vụ chính trị, kinh tế, văn
hóa, an ninh quốc phòng của toàn vùng. Ngoài ra, các công trình năng lượng lớn của
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cả nước như nhà máy thuỷ điện Sơn La, nhà máy thuỷ điện Nậm Nhùn cũng đang
được xây dựng ở đây. Trong khi đó QL6 đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn phù
hợp với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực và đất nước. Trước nhu
cầu cấp bách đó, Chính phủ đã cho phép Bộ GTVT đầu tư nâng cấp cải tạo QL6 đối
với từng đoạn, năm 2000 - 2005 là đoạn Hòa Bình - Sơn La, năm 2005 - 2010 là đoạn
Sơn La - Tuần Giáo.
Việc cải tạo đèo Pha Đin là ý nguyện, ước muốn của nhân dân và các cấp chính
quyền các tỉnh Tây Bắc, tuy nhiên đây là một bài toán khó mà Lãnh đạo Bộ và các
chuyên gia ngành GTVT nhiều thời kỳ trăn trở. Từ đây “vượt đèo Pha Đin” trở thành ý
tưởng truyền cảm hứng, khơi nguồn sáng tạo cho các kỹ sư Viện thiết kế GTVT cũng
như Xí nghiệp khảo sát thiết kế Đường bộ nghiên cứu, tìm hướng tuyến mới tránh đèo.
Góp phần vào quá trình 65 năm hình thành và phát triển ngành GTVT nói chung
và ngành đường bộ nói riêng, những năm vừa qua, nhóm tác giả chúng tôi cùng toàn
thể đội ngũ kỹ sư và công nhân khảo sát của Công ty CP TVTK Đường bộ đã nghiên
cứu khảo sát thiết kế thành công phương án cải tạo đèo Pha Đin (Km369+500 Km398+500) thuộc Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo. Sau 4 năm
thi công năm 2006 - 2009, đến nay công trình đã được đưa vào khai thác, cung đường
hiểm trở ngày nào đã trở nên thuận tiện, nhanh chóng, đẹp, an toàn hơn rất nhiều, bà
con, chính quyền các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vô cùng phấn khởi, con đường
lên Tây Bắc từ đây sẽ dễ dàng hơn, bức tranh kinh tế - xã hội của khu vực tiến gần về
miền xuôi hơn bao giờ hết.
Tại Hội Nghị này, chúng tôi rất vinh dự được trình bày báo cáo về những kinh
nghiệm cùng những bài học được rút ra từ công tác khảo sát thiết kế tuyến tránh đèo
Pha Đin vì:
- Đèo Pha Đin là một đèo dốc đặc biệt khó khăn, là một điểm đen về mất an toàn
giao thông.
- Cải tạo triệt để đèo Pha Đin là một niềm trăn trở của nhiều bậc đàn anh đi trước
có tâm huyết với sự phát triển của ngành đường bộ.
- Phương pháp nghiên cứu mang tính kế thừa và phát huy, áp dụng các thành tựu
mới về khoa học kỹ thuật để giải quyết tuyến vấn đề thiết kế đường ô tô trong điều
kiện địa hình đặc biệt khó khăn.
- Và cuối cùng, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty CP
TVTK Đường bộ - Thiết kế các tuyến đường có chất lượng cao qua các khu vực miền
núi có điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn.
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Tuy nhiên, trong khuôn khổ báo cáo của Hội Nghị cũng không có tham vọng đúc
rút quan điểm thiết kế đối với các công trình qua địa hình miền núi, mà chỉ là những
dấu ấn, những ý tưởng sáng tạo cùng các bài học được rút ra trong quá trình nghiên
cứu, khảo sát, thiết kế tuyến tránh đèo Pha Đin
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QL6 VÀ TUYẾN TRÁNH ĐÈO PHA ĐIN
2.1. Quốc lộ 6 trục giao thông huyết mạch khu vực Tây Bắc
Quốc lộ 6 (Hà Nội - Mường Lay) với chiều dài khoảng 500Km, có điểm đầu từ Hà
Nội, điểm kết thúc tại thị xã Lai Châu (giao với QL12), tuyến đi qua các tỉnh, thành
phố Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Dự án nâng cấp cải tạo QL6 được chia thành các đoạn sau:
Đoạn Hoà Bình - Sơn La: Km70 - Km321 (đã hoàn thành và đưa vào khai thác):
- Điểm đầu Km70 - Tp. Hoà Bình; Điểm cuối Km321 - Tp. Sơn La.
- Tổng chiều dài tuyến 239km.
- Quy mô xây dựng đường cấp III miền núi với vận tốc thiết kế Vtk = 60km/h, bán
kính 130m, bề rộng nền đường 9,0m, mặt đường 7,0m, ở những đoạn tuyến khó khăn
cho châm trước bán kính tối thiểu Rmin = 60m.
- Đối với những đoạn qua thị xã thị trấn, quy mô mặt cắt ngang thiết kế theo quy
hoạch, có chiều rộng nền đường từ 14 - 30m.
Đoạn Sơn La-Tuần Giáo: Km321 - Km406 (đã hoàn thành và đưa vào khai thác):
- Điểm đầu Km 321 - Tp. Sơn La; Điểm cuối Km406 - Ngã ba Tuần Giáo.
- Tổng chiều dài tuyến 85 km.
- Quy mô xây dựng đường cấp IV miền núi với vận tốc thiết kế Vtk = 40km/h (châm
trước các đoạn khó khăn Vtk = 25km/h), bán kính 130m (châm trước Rmin = 40m đối với
đoạn khó khăn), bề rộng nền đường 7,5m, mặt đường 6,5m.
- Đối với những đoạn qua thị trấn, thị tứ, quy mô mặt cắt ngang thiết kế theo quy
hoạch, có chiều rộng nền đường từ 21 - 25m.
Đoạn Tuần Giáo-Lai Châu: Km406+300 - Km501 (đang triển khai thi công):
- Điểm đầu Km405+300 QL6 tại Tuần Giáo (trùng với điểm đầu dự án Cải tạo,
nâng cấp QL279 đoạn tránh thị trấn Tuần Giáo); Điểm cuối Km501 - giao với QL12
tuyến tránh ngập khi có thuỷ điện Sơn La.
- Chiều dài đoạn tuyến khoảng 97,61km.
Quy mô xây dựng đường cấp V miền núi với vận tốc thiết kế Vtk = 30km/h, bán
kính 30m, bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 5,5m.
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2.2. Đèo Pha Đin - điểm đen nguy hiểm nhất trên QL6
Đèo Pha Đin hiện tại với chiều dài 29km, kéo dài từ Km369+500 đến Km398+500
có địa hình đặc biệt khó khăn, trên tuyến có nhiều lát xê (khúc cua tay áo) bán kính
nhỏ (< 15m) bố trí liên tiếp, không đủ hoặc không bố trí đoạn nối siêu cao, tầm nhìn
hạn chế.
Đoạn lên đèo xuất phát từ cao độ +752,5 tại Km369, đạt cao độ cao nhất tại đỉnh
đèo hiện tại là +1441,6 tại Km384+200, khắc phục mức chênh cao độ là 689,1m với
chiều dài 14,7km (dốc trung bình 4,7%), đây là đoạn có khả năng cải tạo.
Đoạn xuống đèo kết thúc tại lý trình Km398+500 với cao độ +642,7, mức chênh
cao so với đỉnh đèo là 789,9m với chiều dài 13,9km (dốc trung bình 6,1%). Trong đó
đoạn Km391+200-Km398+500 là ĐOẠN VÔ CÙNG KHÓ KHĂN VÀ KHÔNG CÓ
KHẢ NĂNG NÂNG CẤP CẢI THIỆN với các thông số kỹ thuật:
Điểm đầu đoạn

Km391+200, cao độ +1225m

Điểm cuối đoạn

Km398+500, cao độ +642,7m

Chênh cao độ

642,7m

Khoảng cách theo dường chim bay

3459m (dốc trung bình 17,7%)

Chiều dài tuyến đường hiện tại

6900m (dốc trung bình 8,9%)

Hệ số triển tuyến theo chiều dài

2,0

Thực trạng

8 lát xê bố trí liên tiếp, bán kính từ 10 - 15m (10m min)
Dốc không đều, nhiều đoạn dốc rất gắt, đặc biệt tại các
vị trí lát xê, tới 15% (cục bộ lên tới 19%)

Nhìn chung, đường hiện tại được triển theo “tuyến đỉnh”, đi rất sát với đường phân
thuỷ. Phương án triển tuyến này có các ưu điểm:
- Dễ xác định vị trí tuyến đường trên bản đồ cũng như ngoài thực địa.
- Khối lượng đào đắp nhỏ hơn, ít sạt sụt, ít công trình phòng hộ và thoát nước. Rất
phù hợp với điều kiện thi công thủ công trước đây.
Tuy vậy, tuyến cũ cũng có nhiều nhược điểm, đặc biệt đối với vùng địa hình địa
hình phân cắt và gấp nếp mạnh:
- Chất lượng phục vụ của tuyến đường rất thấp:
- Cắt dọc tuyến đường thay đổi không đều, nhiều đoạn dốc gắt, nhiều đoạn dốc
ngược.
- Do tuyến đi sát các đỉnh phân thuỷ nên bình diện tuyến đường rất xấu, nhiều
đường cong bằng bán kính nhỏ, ngược chiều, bố trí liên tiếp nhau, các đoạn chuyển
siêu cao thường quá ngắn hoặc thậm chí không có.
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- Tầm nhìn hạn chế, đặc biệt nguy hiểm những ngày mưa và sương mù dày.
Đã từ lâu, Bộ Giao thông vận tải cũng như các cấp chính quyền của 2 tỉnh Sơn La,
Lai Châu (nay là Lai Châu và Điện Biên) đã xem đây là một ĐIỂM ĐEN VỀ MẤT
AN TOÀN GIAO THÔNG, là một nút thắt trên trục lộ quan trọng này.
Có lẽ cũng vì vậy, nghiên cứu phương án cải tạo đèo Pha Đin hợp lý về mặt kinh tế
kỹ thuật là một thách thức và cũng là một niềm đam mê của rất nhiều thế hệ kỹ sư có
tâm huyết với sự nghiệp phát triển mạng lưới đường bộ.
2.3. Tuyến tránh đèo Pha Đin - điểm nổi bật của dự án cải tạo QL6
Từ những yếu tố kỹ thuật của đèo Pha Đin hiện tại nêu trên, phương án cải tạo đèo
Pha Đin triệt để đó chính là xây dựng một tuyến đường mới tránh 8 "lát xê" trên đoạn
xuống đèo Pha Đin đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn giao thông.
Đây cũng chính là nội dung chính của đề tài, mà ở đó có sự cố gắng, nỗ lực, tập
trung trí tuệ của tập thể các kỹ sư, công nhân khảo sát Công ty CP TVTK Đường bộ
được khẳng định để nghiên cứu thiết kế thành công tuyến tránh đèo Pha Đin - tuyến
đường đẹp, có chất lượng phục vụ cao với một mức đầu tư hợp lý.
3. CÁC Ý TƯỞNG HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN CÓ TÍNH KHẢ THI
3.1. Các nghiên cứu trước đây
Trước đây các chuyên gia ngành đường bộ đã có một số nghiên cứu cải tạo lại đèo
Pha Đin, các phương án cải tạo được chia thành 2 nhóm:
- Nhóm 1: Tránh toàn bộ đèo.
- Nhóm2: Tránh cục bộ 8 "lát xê" đoạn xuống đèo.
Theo nhóm 1, Công ty TVTK Đường Bộ từ những năm 1996 đã xác định một
hướng tuyến tránh hoàn toàn đèo về bên phải. Tuyến tránh tách khỏi QL6 tại Km369,
đi theo TL107 khoảng 10km, nhập vào QL279 tại đèo Chiến Thắng, đi QL279 và nhập
lại vào QL6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu tại ngã 3 Minh Thắng (Km415). Theo phương
án này, tuyến đường được triển khai trên một vùng địa hình ít phân cắt và gấp nếp hơn
chất lượng tuyến đường khá tốt. Tuy vậy, phương án này có nhược điểm là đối với
hướng tuyến chính đi về Điện Biên (lưu lượng xe theo hướng này chiếm trên 70%) thì
hành trình bị kéo dài đáng kể (khoảng 20km). Hiện tại, phương án tuyến này đã được
áp dụng trong phạm vi Dự án QL279 đoạn Tuần Giáo - Tây Trang đang được xây
dựng. Nội dung chi tiết phương án này không được đề cập cụ thể trong phạm vi báo
cáo này.
Theo nhóm 2, phương án tránh cục bộ đoạn đèo với 8 "lát xê", phía phải tuyến đã
được thể hiện trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xa lộ Hà Nội - Điện Biên.
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Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu này đều cho thấy việc cải tạo cục bộ đường xuống
đèo một cách triết để là không thể thực hiện được vì với một khoảng cách quá ngắn để
khắc phục một độ chênh cao rất lớn thì hệ số triển khai tuyến đường về mặt chiều dài
là rất lớn, không thể tránh khỏi việc áp dụng các lát xê, các đường cong quay đầu có
bán kính nhỏ.
Đến năm 2003, khi Bộ GTVT cho phép lập BCNCKT Dự án cải tạo nâng cấp QL6
đoạn Sơn La - Tuần Giáo, thì các phương án này được đề cập cùng phương án mới để
tính toán, so sánh lựa chọn phương án kinh tế - kỹ thuật.
3.2. Các phương án trong BCNCKT Dự án cải tạo QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo
Đi trước mở đường - Một nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng đầy gian khổ
Kể từ khi Công ty CP TVTK ĐB được nhận nhiệm vụ lập BCNCKT Dự án cải tạo,
nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, mấu chốt tính khả thi của Dự án chính là
tuyến tránh đèo Pha Đin. Kế thừa những nghiên cứu của thế hệ đi trước (phương án
tránh bên phải đường cũ), không dừng lại ở đó nhóm kỹ sư thiết kế chúng tôi đã quyết
tâm nghiên cứu tìm một hướng tuyến mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mang tính khả
thi. Mặc dù trước đây đã có ý tưởng hướng tuyến đi bên trái đường cũ tuy nhiên sau
khi nghiên cứu ngoài thực địa thì phải dừng lại vì:
- Địa hình khó khăn, mức độ chia cắt và gấp nếp cao, độ dốc dọc và dốc ngang rất lớn.
- Điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp, thay đổi liên tục và nguy cơ sụt trượt cao.
- Hệ thống bản đồ quốc gia tỷ lệ lớn (1/50.000, 1/100.000) của khu vực có độ
chính xác rất thấp, không thể hiện được các đặc trưng chính của địa hình và sai số
rất lớn.
- Công tác khảo sát sơ bộ trước đây chủ yếu dựa vào sức người và các công cụ thô
sơ như clitimet, chưa có hệ thống thiết bị đo đạc hiện đại như các máy toàn đạc điện tử
không gương, các máy GPS cầm tay.
- Công tác tính toán, đo vẽ thiết kế hoàn toàn bằng tay với một khối lượng công
việc khổng lồ, với việc nghiên cứu tuyến tránh đèo là rất khó có thể thực hiện được.
Trong khi đó thế hệ của chúng tôi đã nhanh chóng cập nhật và làm chủ các thiết bị
khảo sát hiện đại (máy toàn đạc điện tử, GPS cầm tay), các phần mềm khảo sát thiết kế
tiên tiến (NOVA-TDN, LAND DESKTOP, SLOPE,…), cộng với lòng yêu nghề và bề
dày truyền thống của Công ty, nhóm kỹ sư thiết kế và công nhân khảo sát chúng tôi đã
thực hiện được nhiệm vụ vinh quang nhưng đẫm mồ hôi này.
Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ các loại bản đồ khác nhau, các phương án dự kiến
triển tuyến khác nhau, sơ bộ chúng tôi xác định phương án tránh bên trái đường cũ có
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thể thực hiện được. Công việc tại văn phòng mặc dù mất nhiều thời gian, nhưng quả là
không thể thấm tháp so với công tác nghiên cứu và định tuyến ngoài hiện trường.
Tháng 6/2003, nhiệm vụ trọng trách được đặt lên vai nhóm kỹ sư thiết kế và 2 tổ
khảo sát lành nghề nhất của Công ty CP TVTK Đường bộ: “đi trước mở đường tìm
tuyến tránh đèo Pha Đin”. Đi trong một cánh rừng, dù chỉ là rừng thứ sinh, xung quanh
cây và dây leo bao phủ, không đường, không tầm nhìn, phát cây mà đi, trượt ngã có
thể lăn xuống vực, rồi muỗi, vắt, rồi rắn độc, mưa rừng… Trong một điều kiện như
vậy, phải dịch chuyển với độ chênh cao lên đến 700m, tìm được hướng đi để không bị
lạc đã khó, xác định được vị trí để xây dựng tuyến đường còn khó hơn nhiều. Nhưng
rồi bằng kinh nghiệm, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó trong thời gian 1
tháng, chúng tôi đã tìm thấy “tuyến mới cho phương án tránh đèo - Phương án 1b”.
Trong bước lập báo cáo NCKT, phạm vi đoạn tránh đèo các phương án được xác
định từ Km384 - Km400 (QL6 cũ).
3.2.1. Phương án 1a - Tránh cục bộ đèo Pha Đin, phía phải tuyến
Các điểm khống chế chủ yếu: Từ Km384 - Km389 tuyến đi trùng hoàn toàn với
QL6 hiện tại, tới Km389 tuyến triển sang trái QL6 hiện tại khoảng 2km (không qua
đèo Khí Tượng, tránh các đoạn dốc ngược trên đường hiện tại), sau đó gặp lại đường
cũ tại Km391+700, tiếp tục theo đường cũ khoảng 300m thì rẽ về bên phải để tránh
cục bộ 8 "lát xê" và nhập vào QL6 tại Km400.
Tổng chiều dài: 15,5Km.
- Ưu điểm:
+ Tránh các đoạn dốc ngược trong phạm vi Km389 - Km391.
+ Tránh hoàn toàn 8 "lát xê" trong phạm vi Km389 - Km391 (đường hiện tại).
+ Đảm bảo bán kính đường cong bằng tối thiểu 40m.
- Nhược điểm:
+ Tuyến đi vào khu vực địa hình gấp nếp và phân cắt mạnh mẽ nhất trong vùng
nghiên cứu (dạng chân chim). Vùng tuyến đi qua có nhiều khe với độ dốc
ngang lớn, tồn tại nhiều sườn tích tụ tiềm ẩn khả năng sụt trượt cao.
+ Bình diện có chất lượng chưa cao vì tỷ lệ đường cong bằng có bán kính nhỏ
(40m) rất lớn, nhiều đường cong ngược chiều được bố trí liên tiếp với đoạn
chuyển tiếp siêu cao ngắn.
+ Độ dốc dọc lớn, nhiều đoạn lên đến 12,7 - 13%.
+ Khối lượng xây lắp lớn, đặc biệt là khối lượng công trình (cầu cạn, tường
chắn, kè).
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3.2.2. Phương án 1b - Tránh cục bộ đèo Pha Đin, phía trái tuyến
Các điểm khống chế chủ yếu: Từ Km384 - Km384+600, tuyến đi theo đường cũ,
bắt đầu tránh cục bộ đèo Pha Đin tại Km384+600 về phía bên trái tuyến. Đoạn tuyến
tránh đi men theo các sườn núi có độ dốc ngang tương đối thoải, cắt qua yên ngựa tại
lý trình Km386+551,234 (Phương án 1b, cao độ thiên nhiên 1305), qua các bản Háng
Tẩu, Hua Ca... và gặp lại QL6 tại Km398+100 QL6.
Tổng chiều dài phương án 1b: 13,7km.
- Ưu điểm:
+ Tuyến đi vào khu vực địa hình ít phân cắt và gấp nếp hơn (so với phương án
1a), độ dốc ngang nhỏ hơn, ít khe sâu và không có các sườn tích tụ lớn. Vì
vậy, so với phương án 1a, việc triển tuyến gặp nhiều thuận lợi hơn, chất
lượng tuyến đường cao hơn, khối lượng xây lắp nhỏ hơn.
+ Tránh hoàn toàn 8 "lát xê" và các đoạn dốc ngược trên đường hiện tại.
+ Tuyến đường có độ dốc dọc tương đối đồng đều, độ dốc dọc không quá lớn.
+ Chất lượng bình diện tương đối cao, các đường cong có bán kính nhỏ (40m)
chiếm tỷ lệ thấp. Các đường cong trên tuyến được bố trí tương đối hài hoà.
+ Khối lượng các công trình trên tuyến (cầu cạn, tường chắn, kè) không nhiều.
- Nhược điểm:
+ Vẫn tồn tại một số đường cong có bán kính < 60m và một số đoạn dốc lớn
hơn 8%.
+ Khối lượng xây lắp tương đối lớn.
3.2.3. Phương án 1c - Tuyến đi theo QL6 hiện tại
Các điểm khống chế chủ yếu: Xuất phát từ Km384 - QL6 hiện tại, tuyến đi hoàn toàn
theo đường cũ, chỉ cải tạo về bán kính và dốc dọc những đoạn có khả năng cải tạo. Tuyến
vẫn phải chịu 8 "lát xê" R = 10 - 15m và dốc nặng 8 - 12% không cải tạo được.
Chiều dài 15,53km, có tổng số 144 đường cong (có 23 đường cong R < 30m, thậm chí
có nhiều đường cong chỉ đạt R = 10m); có 4km dốc > 8% trong đó 1,9km dốc > 10%.
Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các phương án xây dựng cầu cạn hoặc hầm nhưng vì
độ dốc dọc quá lớn và địa hình phân cắt gấp nếp rất mạnh nên các phương án này không
khả thi. Phương án tận dụng đường cũ bị loại bỏ (không nghiên cứu tiếp) do không thể cải
tạo triệt để đoạn 8 "lát xê" và dốc nặng để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra.
Do điều kiện vốn duy tu hạn hẹp nên đường hiện tại đã xuống cấp, không đảm bảo
an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông (đặc biệt trong mùa mưa lũ), đã đưa
vào nghiên cứu việc cải thiện các điểm đen trên tuyến, tăng cường mặt đường, bổ sung
các công trình phòng hộ để duy trì giao thông khi thi công phương án tránh.
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3.2.4. Kết quả so sánh
TT

Hạng mục

Đơn vị

PA 1a

PA 1b

m

15,537

13,701

I

Các yếu tố hình học

1

Chiều dài thiết kế

2

Tổng chiều dài đoạn dốc

m/%

15536.57 / 100%

13700.97 / 100%

a

0 ≤ i ≤ 2.5%

m/%

3398.36 / 22%

1518.72 / 11%

b

2.5%< i ≤ 6.0%

m/%

3977.56 / 26%

4563.38 / 33%

c

6.0% < i ≤ 8%

m/%

3287.55 / 21%

5426.3 / 40%

d

8% < i ≤ 10%

m/%

4873.1 / 31%

2192.57 / 16%

3

Tổng số đường cong bằng

đ. cong/%

110 / 100%

87 / 100%

a

30 < R < 60

đ. cong/%

60 / 55%

10 / 11%

b

R = 60

đ. cong/%

10 / 9%

41 / 47%

c

60 < R ≤ 130

đ. cong/%

22 / 20%

21 / 24%

d

R > 130

đ. cong/%

Nền đường

II

18 / 16%

15 / 17%

m

3

4,235,021

3,619,833

m

2

123,781

108,592

III

Mặt đường

IV

Các công trình cầu/cống

1

Cầu

cầu/md

12 / 230

6 / 455

- Cầu trung

cầu/md

8 / 170

6 / 455

- Cầu nhỏ

cầu/md

4 / 60

2

Cống ngang:

cống/m

60 / 651

44 / 838

V

Kinh phí thực hiện

1

Chỉ tiêu tổng mức đầu tư

Tr.đ/Km

24 104

22 391

2

Chỉ tiêu giá trị xây lắp

Tr.đ/Km

18 015

16 621

Phương án kiến nghị được phê duyệt là phương án 1b
4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TKKT
4.1. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là đoạn tránh đèo Pha Đin có chiều dài khoảng 12
Km (Km384+600 - Km396+500), thuộc địa phận 2 huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La)
và Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên).
- Điểm đầu: Km384+600 (QL6 cũ) bắt đầu tuyến tránh đèo Pha Đin thuộc địa phận
bản Hội Ái - Xã Mường Nhé - Thuận Châu - Sơn La.
- Điểm cuối: Km399 (QL6 cũ) thuộc địa phận xã Quài Tở - Tuần Giáo - Điện Biên.
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4.2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật
- Cấp đường: cấp IV miền núi TCVN 4054-85 có châm chước đối các đoạn khó khăn
Tốc độ thiết kế

V = 40Km/h (châm trước V = 25 Km/h
đối với đoạn khó khăn).

Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất

Rmin = 60m (châm trước Rmin = 40m đối
với đoạn khó khăn).

Đường cong đứng lồi tối thiểu

Rmin = 1000m

Đường cong đứng lõm tối thiểu

Rmin = 1000m (cá biệt 600m)

Độ dốc dọc

imax = 8% (châm trước imax = 9% đối với
đoạn khó khăn)

- Quy mô mặt cắt ngang như sau:
Bề rộng mặt đường

5,5m

Lề gia cố:

0,5 x 2 = 1,0m

Lề đất:

0,5 x 2 = 1,0m

Tổng số:

7,5m

Trong trường hợp rãnh dọc được gia cố
bằng bê tông hoặc đá xây, thì phần lề gia
cố được kéo dài đến mép rãnh xây

- Mặt đường được thảm bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm đạt Eyc = 1270
daN/cm2.
- Phần công trình được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với tải trọng thiết
kế H30 - XB80, người 300 kg/m2.
4.3. Công tác khảo sát bước thiết kế chi tiết
Công tác khảo sát được thực hiện cùng với công tác thiết kế ngoài hiện trường
trong thời gian 6 tháng.
Khảo sát địa hình
a) Các nội dung thực hiện
- Phóng tuyến định đỉnh và đo đạc, tính toán bình sai tọa độ các đỉnh tuyến.
- Đóng cong và đo mặt cắt dọc tim tuyến.
- Đo các mặt cắt ngang.
- Đo bình đồ tuyến.
b) Thời gian: 6 tháng
c) Công nghệ áp dụng
- Máy toàn đạc điện tử SET - 3100 và gương chùm đặt trên giá 3 chân;
- Máy thuỷ bình Leica Na720 và mia gỗ 3m
- Máy kinh vĩ THEO - 020 và mia gỗ 3 mét
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d) Cách thức triển khai
- Chia thành 3 tổ, 2 tổ phóng tuyến, đóng cọc chi tiết, đo cắt dọc, 1 tổ đo cắt ngang,
bình đồ và các hạng mục khác.
e) Kết quả thu được
Công tác khảo sát đo vẽ địa hình tuyến và các công trình trên tuyến đoạn tránh đèo
Pha Đin thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km321 Km406) được thực hiện theo đúng Đề cương Khảo sát, tiêu chuẩn ngành 96TCN 4390 và phương án kỹ thuật đã được duyệt, đáp ứng đúng tiến độ đề ra.
Khảo sát địa chất
a) Các nội dung thực hiện
Khảo sát địa chất công trình dọc tuyến bằng các công trình khoan đào lấy mẫu thí
nghiệm kết hợp với đo vẽ ĐCCT.
Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất đá.
- Đo vẽ địa chất công trình dọc tuyến.
- Khoan đào thăm dò dọc tuyến mỗi km 1 lỗ khoan hoặc hố đào.
- Lấy mẫu thí nghiệm tại các hố đào, mỗi hố đào lấy 1 mẫu thí nghiệm.
b) Thời gian
- Thời gian thực hiện cùng công tác khảo sát địa hình.
c) Công nghệ áp dụng
- Sử dụng các thiết bị khoan thông thường kết hợp với đào thủ công.
d) Cách thức triển khai
- Chia thành hai tổ, thực hiện từ hai điểm đầu, cuối về trung tuyến.
e) Kết quả thu được
• Đặc điểm địa hình địa mạo khu vực
Dựa vào đặc điểm địa hình và hình thái khu vực đã được khảo sát, đây là đoạn
tuyến chủ yếu đi trên kiểu địa hình núi cao - là kiểu địa hình xâm thực bóc mòn mạnh.
Cấu tạo nên kiểu địa hình này là các dãy núi rất cao, sườn núi có độ dốc ngang lớn (25
- 400) bị phân cắt mạnh bởi các thung khe. Tuyến đi trên kiểu địa hình này thường bám
theo sườn núi và chạy quanh co với các bán kính cong nhỏ. Phủ trên kiểu địa hình này
là các loại đất đá có nguồn gốc sườn tàn tích với thành phần là sét, sét lẫn dăm, sạn,
trạng thái từ nửa cứng - cứng, đôi chỗ dẻo cứng, bề dày biến đổi mạnh từ 0,5 đến vài
mét. Đá gốc trong đoạn này bao gồm các loại đá vôi, đá phiến sét vôi - tuf vôi xen lẫn
đá sét bột kết. Các thành tạo đá gốc này lộ rõ tại taluy dương của tuyến đường cũ với
mức độ phong hoá thay đổi từ nhẹ đến mạnh, có nơi rất mạnh.
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• Đặc điểm địa chất công trình
Kết hợp kết quả khảo sát đo vẽ ĐCCT dọc tuyến và tài liệu khoan đào lấy mẫu thí
nghiệm cho thấy địa tầng trong khu vực tuyến đi qua theo thứ tự từ trên xuống dưới
bao gồm các lớp sau:
Lớp 1: Sét màu nâu nhạt, nâu vàng, trạng thái nửa cứng. Trên các sườn núi cao lớp
này có kết cấu khá rời rạc, phân bố rải rác trong một số đoạn với bề dày thường từ 0,5
- 1,0m; tại các khe trên sườn lớp này thường biến đổi trạng thái thành dẻo cứng với bề
dày 2-3m. Đất có nguồn gốc sườn tích, khả năng chịu tải tốt.
Lớp 2: Sét lẫn dăm sạn, thường có màu nâu vàng, nâu sẫm, trạng thái nửa cứng.
Đây là lớp sườn tàn tích không phân chia rõ rệt. Lớp thường có kết cấu tơi xốp đến rời
rạc, phân bố chủ yếu trong kiểu địa hình núi cao với bề dày từ 1,0m đến vài mét.
Lớp 3: Đá phiến sét vôi - tuf vôi phong hoá mạnh đến trung bình có nơi rất mạnh,
đôi chỗ xen kẹp đá sét bột kết phong hoá mạnh. Lớp này chỉ phân bố trong kiểu địa
hình núi cao, lộ rõ trên vách taluy dương của đường cũ với bề dày lớp thường biến đổi
lớn, khó xác định.
Lớp 4: Đá vôi, đá vôi hoa phong hoá nhẹ - trung bình, ít nứt nẻ là các núi đá vôi hoa
hóa màu xám đen, cứng chắc. Trong đoạn tuyến tránh đèo Pha Đin lớp này lộ rải rác bên
dưới lớp 3 là dạng đá vôi màu xanh xám, phong hoá nhẹ - trung bình, ít nứt nẻ.
• Địa chất thuỷ văn
Khu vực tuyến tránh đèo có xuất hiện một số điểm lộ nhỏ nước ngầm thấm rỉ lộ
thiên. Nhìn chung, nước ngầm được chứa trong các đới nứt nẻ phong hoá của đá gốc
với trữ lượng nhỏ.
• Các hiện tượng địa chất động lực
- Hiện tượng Karst: đoạn tuyến có đi qua vùng đá vôi nhưng không phát hiện thấy
sự phát triển của các hiện tượng Karst.
- Các hiện tượng rửa trôi, bào mòn: do địa hình chủ yếu là núi cao có độ dốc ngang
lớn nên hiện tượng này thường xuyên diễn ra nhất là vào mùa mưa. Quá trình khảo sát đã
phát hiện thấy một số điểm sụt nhỏ, cục bộ trên taluy đường cũ, hoặc ngay cả trên mái dốc
thiên nhiên trong đoạn tuyến tránh. Nhìn chung, do đây là đoạn tuyến chủ yếu đi trên địa
hình núi cao nên khi tiến hành mở mái sẽ có nguy cơ xảy ra sụt lở, nhất là các đoạn nền
đường đào sâu. Vì vậy trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã nghiên cứu các biện pháp ổn
định mái dốc để tránh xảy ra các hiện tượng sụt lở làm ảnh hưởng đến tuyến đường.
- Khu vực đoạn tuyến đi qua thuộc vùng có khả năng xảy ra động đất cấp 8 (Theo
thang MSK - 64).
Nhìn chung về địa chất, đèo Pha Đin có địa chất rất phức tạp, thay đổi liên tục,
trong khi đó về địa hình cũng tương tự như các đèo trên đường Hồ Chí Minh và 1 số
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tuyến đường khác phân cắt mạnh, nhiều chân chim, dốc lớn,…dễ sạt lở vào mùa mưa
bão. Vì vậy trong thiết kế chúng tôi rất chú trọng đến địa chất công trình - mà trọng
tâm là chống sạt lở (tường chắn, kè, cầu cạn,…). Với quan điểm thiết kế như vậy có
thể tăng chi phí đầu tư của Dự án, nhưng xét về góc độ an toàn và tính bền vững, ổn
định công trình thì vẫn chấp nhận được (chi phí thấp thì rủi ro cao và ngược lại).
4.4. Công tác thiết kế
Công tác thiết kế ngoài hiện trường, chỉnh lý và bám sát thực địa
Căn cứ vào hồ sơ thiết kế cơ sở, bản đồ địa hình 1/50.000 xác định sơ bộ các điểm
khống chế ngoài hiện trường, từ đó có các phương án chỉnh lý, thả dốc phù hợp với địa
hình thực tế. Tiến hành khảo sát các đường định tuyến theo phương án cắt dọc đi thấp,
đi cao, kết hợp. Lựa chọn phương án đi cao để giảm đào, đắp, ổn định công trình.
Triển khai khảo sát chi tiết bình đồ, cắt dọc, cắt ngang theo phương án lựa chọn. Thiết
kế tại hiện trường và chỉnh lý cục bộ để đưa ra kết quả thiết kế tối ưu.
Công tác thiết kế trong phòng
Bình diện tuyến đường được thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy
phạm hiện hành, đảm bảo quá trình vận hành xe an toàn, êm thuận, đảm bảo giảm
thiểu khối lượng nền mặt đường và các công trình phụ trợ khác.
Nhìn chung, tuyến được thiết kế trên cơ sở hạ cao độ đỉnh đèo, đồng thời đảm bảo
hài hòa các yếu tố đường cong bằng, độ dốc dọc, và tính ổn định của công trình.
Trên những đoạn đường cong quay quanh núi, việc thiết kế bình diện của tuyến
đường còn xem xét việc đào bạt núi để vừa đảm bảo tầm nhìn vừa bảo vệ môi trường
sinh thái. Những đường cong này được thiết kế trên nguyên tắc:
- Đảm bảo các yêu cầu khác về bình diện như bán kính, bố trí đoạn chuyển siêu
cao, chiều rộng nền đường...
- Đảm bảo bán kính cong, khối lượng bạt tầm nhìn không quá lớn.
Trong quá trình thiết kế, TVTK đã nghiên cứu rất chi tiết bình diện các đoạn đào
sâu, đắp cao và đảm bảo thuận lợi trong quá trình thi công.
Khi tiến hành thiết kế bình diện và cắt dọc đoạn tuyến này, TVTK đã xem xét chi tiết
tới việc đảm bảo điều kiện thuận lợi khi tuyến đường được nâng cấp, cải tạo trong tương lai.
Trắc dọc được thiết kế trên nguyên tắc hạ cao độ đỉnh đèo rất nhanh, độ dốc dọc sử
dụng tương đối gắt (imax = 8%, những đoạn khó khăn cho phép imax = 9%), những vị trí
có đường cong nhỏ R < 50 có xét đến chiết giảm độ dốc dọc. Ngoài ra cứ 2km bố trí
một đoạn dốc nghỉ i < 2,5% có chiều dài tối thiểu 75m.
Kết hợp hài hoà giữa các yếu tố bằng và các yếu tố đứng, đảm bảo tính ổn định
nền mặt đường, và các công trình trên tuyến (cầu, cống), đảm bảo các tiêu chuẩn thiết
17

kế theo các quy phạm hiện hành, đảm bảo êm thuận trong quá trình vận hành xe, đảm
bảo giảm thiểu khối lượng đào đắp cũng như khối lượng các công trình phụ trợ.
Mực nước thiết kế được tính toán với tần suất 4%.
Mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi (TCVN 4054 - 85), cụ thể như sau:
Bề rộng nền đường

7,5m

Bề rộng mặt đường

5,5m

Lề gia cố:

0,5 x 2 = 1,0m

Lề đất:

0,5 x 2 = 1,0m

Những trường hợp rãnh dọc được gia cố
(bằng bê tông hoặc đá xây), hay những
đoạn có bố trí tường hộ lan thì phần lề
gia cố được kéo dài đến mép rãnh xây,
hay mép tường hộ lan.

- Độ dốc ngang mặt đường 2 mái:
Imặt = 2%
Ilề gia cố = 2%
Ilề = 6% và dốc ra ngoài trong mọi trường hợp
Đối với nền đường trong đường cong đều bố trí siêu cao và mở rộng. Mở rộng nền
đường khi mở rộng mặt đường.
Nói chung trong các đoạn cong được bố trí mở rộng nền, mặt đường về phía bụng,
còn những trường hợp do địa hình hạn chế để đảm bảo giảm khối lượng đào đắp, giảm
khối lượng kè, tường chắn có thể mở lưng hay mở đều cả 2 bên.
Thiết kế các công trình cầu cạn
Đây là tuyến đi qua vùng địa hình đặc biệt khó khăn, đi qua các dãy núi cao bị
phân cách mạnh bởi các thung khe sâu, dốc ngang lớn, đặc trưng địa hình có dạng
chân chim. Để vượt qua các khe sâu, tránh đắp cao, đào sâu, TVTK sử dụng các cầu
cạn vượt địa hình đảm bảo công trình bền vững, tăng cường an toàn giao thông và mỹ
quan tuyến đường.
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5. CÔNG TÁC XỬ LÝ SẠT LỞ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Tuy nhiên, quá trình thi công đã phát sinh một số đoạn sụt lở thuộc gói thầu số 7
và số 9. Đây là khu vực được cấu tạo bởi các dãy núi rất cao, sườn núi có độ dốc
ngang lớn (30 - 450) bị phân cắt mạnh bởi các khe, suối. Tuyến đi trên kiểu địa hình
này thường bám theo sườn núi và chạy quanh co với các bán kính cong nhỏ. Phủ trên
kiểu địa hình này là các loại đất đá có nguồn gốc sườn tàn tích với thành phần là sét,
sét pha màu nâu vàng, trạng thái nửa cứng đến cứng đôi chỗ lẫn dăm sạn và đá tảng.
Bề dày của tầng phủ biến đổi mạnh theo bề mặt của địa hình từ 0,5 đến lớn hơn 5,0m.
Đá gốc trong đoạn này bao gồm các loại đá phiến sét xen lẫn đá bột kết đôi chỗ kẹp túi
vôi. Các thành tạo đá gốc này lộ rõ tại taluy dương của tuyến đường cũ và lộ ra trên bề
mặt tại một số khe suối cắt ngang trên tuyến. Đá gốc lộ ra này đều bị phong hoá với
mức độ phong hoá thay đổi từ trung bình đến mạnh, có nơi rất mạnh. Các vị trí sụt lở
lớn như sau:
5.1. Đoạn Km386 - Km386+041,27, L = 41,27m phải tuyến (gói thầu số 9)
Đoạn sụt nằm bên phải tuyến, chiều cao mái taluy dương bên phải nền đường đào có
chiều cao 14 - 30m, dốc ngang 1/0.75, có rãnh đỉnh. Sau khi thi công mái taluy dương bên
phải đã xuất hiện khối sụt cao 15 - 27m, hiện tại đất đá đã sụt xuống nền đường.

5.2. Đoạn Km386 +400 - Km386+519,80, L = 119,80m phải tuyến (gói thầu số 9)
Phân đoạn có mặt cắt ngang chữ L, mái taluy dương bên phải nền đường đào có chiều
cao 15m dốc ngang 450 - 500, bên trái là taluy âm. Sau khi thi công mái taluy dương bên
phải đã xuất hiện khối sụt cao 15 - 20m, trên đỉnh khối sụt xuất hiện một số vết nứt chạy
song song cách đỉnh khối sụt 10 - 15m, hiện tại đất đá đã sụt xuống nền đường.
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5.3. Đoạn Km386 +579,80 - Km386+679,80, L = 100m phải tuyến (gói thầu số 9)
Đoạn tuyến đi theo sườn núi cao hai bên là taluy dương cao 18 - 20m dốc ngang
45 - 500. Sau khi thi công mái taluy dương bên phải đã xuất hiện khối sụt cao 20m 25m, đỉnh khối sụt xuất hiện một số vết nứt chạy song song cách đỉnh 8 - 10m, hiện tại
đất đá đã sụt xuống nền đường.
0

5.4. Đoạn Km387+750 - Km388, L = 250m phải tuyến (gói thầu số 9)
Mái taluy dương bên phải nền đường đào có chiều cao 10 - 17m dốc ngang 450 500, bên trái là thung lũng sâu. Trong quá trình thi công mái taluy dương bên phải đã
xuất hiện khối sụt cao 20m - 25m. Khối sụt ăn sâu vào phía trong taluy 35 - 40m. Rãnh
đỉnh đã bị mặt trượt cắt và dịch chuyển ra phía ngoài taluy một khoảng 15 - 20m, phía
trên (bên phải) khối sụt xuất hiện một số vết nứt rộng 0,4m sâu 0,3 - 0,5m (vết nứt
tách) chạy song song với cung sụt hiện tại, cách mép taluy 50 - 100m. Thảm thực vật
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phía trên đỉnh khối sụt có hiện tượng mọc nghiêng ra phía ngoài taluy dương, hiện tại
đất đá đã sụt xuống nền đường.

5.5. Đoạn Km389 +460,00 - Km389+620, L = 160m phải tuyến (gói thầu số 9)
Đoạn tuyến đã thi công đến cao độ thiết kế, địa chất nền đào có cấu tạo là đá cấp 4
bị phong hoá mạnh, có thế nằm bất lợi cho sự ổn định mái taluy gây sụt lở. Hiện tại
đỉnh sụt đã phát triển tới đỉnh mái taluy dương, chiều cao khối sụt 15 - 25m, đất đá đã
sụt xuống nền đường.

5.6. Giải pháp xử lý
Đây là các điểm sụt trượt lớn, TVTK đã nghiên cứu các giải pháp xử lý, trong đó
bao gồm cả giải pháp sử dụng neo, tránh tuyến cục bộ …Cuối cùng, giải pháp thiết kế
phù hợp được đưa ra áp dụng trong quá trình thi công là: Hót sụt, đào cắt cơ giảm tải
mái dốc và làm rãnh thoát nước mặt, ốp mái bảo vệ taluy, xây tường chắn.
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6. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ
- Thu thập các loại bản đồ khu vực có thể có, nghiên cứu kỹ trong văn phòng.
- Đối chiếu thực địa các vị trí khống chế sơ bộ và lên phương án tuyến, kế hoạch
khảo sát.
- Tiến hành thiết kế ngoài hiện trường, phối hợp chặt chẽ với khảo sát để điều
chỉnh các vị trí cục bộ cho phù hợp và có phương án thiết kế tối ưu.
- Trong quá trình thi công, thực hiện công tác giám sát tác giả thường xuyên
(thường trực), cùng với các bên liên quan phối hợp xử lý, điều chỉnh giải pháp thiết kế
phù hợp với thực tế hiện trường.
- Áp dụng các phương pháp, công nghệ mới về bền vững hoá công trình để nghiên
cứu và tư vấn cho chủ đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp về mặt kinh tế kỹ thuật
đảm bảo hiệu quả công trình.
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
KS. CAO TUẤN DŨNG
Các thành viên tham gia:
KS. VÕ THANH BÌNH,
ThS. LÊ VĂN THỦ,
KS. PHẠM VĂN TUẤN,
KS. TRẦN NAM BÌNH
ThS. PHẠM THỊ TUYẾT LAN
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT
TÓM TẮT
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, ở Việt Nam trong lĩnh vực khảo sát địa hình
phục vụ các dự án công trình giao thông nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng
dụng, nhờ đó đã nâng cao năng suất, chất lượng của công tác khảo sát hiện trường và
công tác xử lý số liệu nội nghiệp. Tuy nhiên do sự phát triển của việc ứng dụng công
nghệ mới là quá nhanh nên quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật cho một số ứng
dụng chưa được cập nhật kịp thời. Do đó cũng phần nào ảnh hưởng đến việc mở rộng
các ứng dụng mang lại hiệu quả cao công nghệ mới. Báo cáo khoa học này nêu lên
một số ứng dụng chủ yếu như sau:
1. Ứng dụng công nghệ GPS để xây dựng lưới đường chuyền cấp 1 và cấp 2.
2. Ứng dụng công nghệ GPS trong đo cao hạng IV và độ cao cấp kỹ thuật.
3. Ứng dụng công nghệ RTK (đo động GPS trong thời gian thực) để thành lập
bình đồ địa hình và định vị công trình.
4. Ứng dụng công nghệ mô hình số 3 chiều bề mặt địa hình để khảo sát mặt
cắt công trình.
5. Ứng dụng công nghệ ảnh vệ tinh để bổ sung và thành lập bản đồ địa hình.
Với mục tiêu là mở rộng và nâng cao khả năng ứng dụng của các tiến bộ khoa học
công nghệ vào thực tế sản xuất, mỗi ứng dụng công nghệ cụ thể là một nội dung
nghiên cứu của đề tài này.
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1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ XÂY DỰNG LƯỚI ĐƯỜNG
CHUYỀN CẤP 1, 2
1.1. Độ chính xác của phương pháp đo và điều kiện để ứng dụng cho đo lưới
đường chuyền cấp 1, 2
Để ứng dụng được công nghệ mới đo GPS vào điều kiện sản xuất, trước tiên ta xem
xét những yêu cầu và quy định đối với hạn sai của hệ thống khống chế đường chuyền cấp
1, 2 theo quy trình, quy phạm hiện hành 96TCN43-90 (Bảng giá trị quy trình).
Số TT

Các mục

1

Chiều dài đường đơn dài nhất

2

- Độ dài cạnh
- Lớn nhất
- Nhỏ nhất
- Trung bình

3

Số cạnh lớn nhất trong đường chuyền

4

Sai số khép tương đối của đường chuyền
phải nhỏ hơn

5

Sai số trung phương đo góc không quá

6

Sai số khép góc đường chuyền

Cấp 1

Cấp 2

5km

3km

0,80km
0,12km
0,30km

0,35km
0,08km
0,20km

15

15

1 / 10000

1 / 5000

± 5”

± 10”

10” n

20” n

Sai số vị trí điểm: 5cm (theo 22TCN 263-2000)
- Độ chính xác trong đo GPS tĩnh được xác định bằng độ chính xác chiều dài cạnh
giữa 2 điểm xét lân cận theo công thức (TCXDVN 364:2006):
s = a 2 + (b.10 −6 .D)2

- Độ chính xác phương vị của cạnh được tính theo công thức:
ma =

mD
.r ''
D

- Kết quả nghiên cứu bằng lý thuyết và thực nghiệm cho thấy độ chính xác xác
định toạ độ của phương pháp đo GPS tĩnh có thể đạt được như sau:
S (km)

0,08

0,12

0,20

0,30

0,35

0,80

mP (m)

0,012

0,013

0,014

0,014

0,015

0,016

1/T

66666

10000

16667

25000

29167

66667

ma

5.6”

4.7”

3.8”

3.1”

3.0”

1.6”

mb = 2ma

11.2”

9.4”

7.6”

6.2”

6.0”

3.2”
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- Căn cứ vào độ chính xác xác định toạ độ điểm bằng công nghệ GPS có thể cho
thấy phương pháp đo GPS tĩnh có thể đảm bảo để ứng dụng cho việc xây dựng lưới
đường chuyền cấp 1, 2...
1.2. Ưu, nhược điểm, giải pháp khắc phục và đánh giá hiệu quả của phương pháp
1.2.1. Ưu điểm
- Độ chính xác vị trí điểm cao và không có sai số dây chuyền…
- Không phải phát cây thông hướng tốn nhiều thời gian (có những vùng cây quý
như tiêu, cà phê, cao su…) không được phép chặt khi dự án chưa tiến hành đền bù
GPMB.
- Công tác khôi phục hệ thống cọc mốc lưới nhanh chóng và thuận tiện khi dự án
tiếp tục triển khai phải bàn giao cho các bên liên quan...
- Nhân lực sử dụng cho công nghệ GPS không cần nhiều người (có thể chỉ cần tới
2 người là đã có thể đo lưới theo phương pháp RTK).
1.2.2. Hạn chế
- Hệ thống quy trình, quy phạm chưa theo kịp bước phát triển của công nghệ do đó việc
kiểm tra, nghiệm thu từ phía Tư vấn Giám sát công trình và Chủ đầu tư cũng sẽ là một hạn
chế nhất định (khác về kiểu định dạng dữ liệu hồ sơ và sổ sách ghi chép hiện trường).
- Những vùng có độ che phủ dày đặc như rừng quá rậm rạp và các khu vực dân cư
đông đúc, có quá nhiều nhà cao tầng khả năng thông hướng tới vệ tinh kém cũng là
một trở ngại khi áp dụng phương pháp đo lưới bằng công nghệ GPS…
- Chưa có quy trình hướng dẫn nên tính thuyết phục của công tác lập lưới cạnh
ngắn bằng ứng dụng chưa được xem xét một cách toàn diện và thấu đáo…
1.2.3. Giải pháp
- Tổ chức sản xuất hợp lý: Lựa chọn phương pháp và công nghệ cụ thể cho từng
khu vực khảo sát đo đạc, có thể kết hợp trên cùng một hệ thống lưới đo hỗn hợp cả hai
phương pháp nếu đảm bảo năng suất và hiệu quả cao.
- Đưa ra phương pháp kiểm tra, nghiệm thu phù hợp với công nghệ mới này cụ thể là:
+ Sử dụng thiết bị GPS để kiểm tra kết quả đo.
+ Sử dụng máy Toàn đạc điện tử để kiểm tra đối với những cạnh có đủ độ dài
cần thiết.
1.2.4. Đánh giá hiệu quả của phương pháp
- Đưa công nghệ mới ứng dụng vào công tác thành lập lưới khống chế đường
chuyền cấp 1, 2 nhằm tăng năng suất lao động, giảm tối đa nhân lực với những vùng
điều kiện thực hiện theo phương pháp truyền thống khó khăn…
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- Nâng cao độ chính xác xác định vị trí điểm trong trường hợp công trình liên quan
với các quy hoạch được thực hiện trong hệ toạ độ quốc gia.
2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS TRONG ĐO CAO HẠNG IV VÀ ĐỘ
CAO CẤP KỸ THUẬT
2.1. Độ chính xác của phương pháp đo cao bằng công nghệ GPS trong việc
xây dựng lưới khống chế độ cao
Các nguồn sai số chủ yếu ảnh hưởng đến độ chính xác xác định độ cao, hiệu độ
cao thủy chuẩn của các điểm trong lưới GPS là sai số xác định độ cao trắc địa và sai số
xác định độ cao Geoid. Do đó, trong quá trình tính toán cần phải xem xét cả 2 nguồn
sai số trên:
- Sai số đo cao GPS mH, m∆H: đối với loại sai số này chịu ảnh hưởng trực tiếp của
các nguồn sai số trong đo GPS và có thể xử lý triệt để thông qua phương án tính toán
các sai phân trong quá trình tính toán đối với số liệu đo GPS tĩnh. Ngoài ra, phải đặc
biệt chú ý đến một số vấn đề sau: máy thu GPS (một tần hay hai tần), thời điểm thu tín
hiệu, thời gian thu tín hiệu, định tâm anten và đo cao anten;
- Sai số xác định dị thường độ cao: Việc sử dụng mô hình Geoid ảnh hưởng nhiều
đến độ chính xác của độ cao thủy chuẩn. Tùy từng mô hình mà độ chính xác khác
nhau, phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau: Số liệu trọng lực, số liệu thiên văn và số
liệu độ cao thủy chuẩn các điểm song trùng;
Lý thuyết và thực nghiệm cho thấy sử dụng công nghệ GPS có thể đáp ứng được
yêu cầu về độ chính xác cho đo cao hạng IV trên cơ sở hạn chế các sai số như đã nêu.
2.2. Giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của phương pháp đo cao bằng
công nghệ GPS
- Sử dụng mô hình Geoid toàn cầu EGM96 kết hợp với các điểm thuỷ chuẩn có thể
xác định độ cao thuỷ chuẩn với độ chính xác thuỷ chuẩn hạng IV nhà nước ở vùng
đồng bằng và thuỷ chuẩn kỹ thuật ở vùng núi.
- Đo nối cao độ với các điểm độ cao nhà nước có trong khu vực để nâng cao độ
chính xác của mô hình Geoid.
- Sử dụng công thức tính hiệu chỉnh ảnh hưởng của bề mặt địa hình đến kết quả đo
cao GPS theo công thức - Báo cáo khoa học tại HNKH - Trường Đại học Mỏ - Địa
chất lần thứ 18, Hà Nội
∆δ N(i, k ) = δ N(k ) − δ N(i) = a 3 (h tb(k ) − h tb(i) )

Để tính độ cao trung bình cần dựa vào mô hình số địa hình DTM và áp dụng công
thức trung bình trọng số:
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h tb =

[h . p]
[p]

trong đó trọng số pi được tính:
pi =

1
D + h i2
2
i

với Di là khoảng cách từ điểm tính đến điểm xét.
2.3. Quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ đo GPS để xây dựng lưới độ cao
hạng IV và độ cao cấp kỹ thuật
Xây dựng
lưới GPS

Thu thập và đo nối
mốc độ cao Nhà nước

Đo đạc
và bình sai lưới GPS

Tính toán kết quả đo cao
GPS trên cơ sở các mốc
độ cao thủy chuẩn đo nối
và mô hình EGM96

Tính hiệu chỉnh δN vào
kết quả đo cao GPS

Thu thập BĐĐH
và tính toán h0

Độ cao thủy chuẩn các
điểm lưới GPS

2.4. Khả năng ứng dụng, những hạn chế và giải pháp khắc phục
2.4.1. Khả năng ứng dụng
Việc ứng dụng công nghệ GPS trong công tác thành lập lưới độ cao hạng IV và độ
cao cấp kỹ thuật đối với lĩnh vực đo đạc bản đồ nói chung và lĩnh vực khảo sát thiết kế
các công trình giao thông nói riêng, đã mở ra một phương pháp mới trong lĩnh vực
thành lập lưới khống chế độ cao. Điều này, thể hiện rõ rệt ở tính kinh tế và khả năng
ứng dụng linh hoạt trong các điều kiện địa hình khó khăn như: vùng núi cao, vùng
quần thể các đảo, hoặc những nơi bị chia cắt về địa hình như những dòng sông lớn,…
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Theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành hiện nay, chiều dài tối đa cho các tuyến thủy chuẩn
hạng IV từ 6 ÷ 20 km với sai số khép tuyến f h ≤ ± 20 L (L chiều dài đường dẫn thủy
chuẩn tính bằng km) và chiều dài tối đa cho các tuyến thủy chuẩn kỹ thuật từ 3÷10 km
với sai số khép tuyến f h ≤ ± 50 L , thì chiều dài tối thiểu của các đường đo thủy chuẩn
để độ chính xác đo cao GPS đạt được như sau:
- Đối với mạng lưới thủy chuẩn hạng IV: chiều dài đường đo thủy chuẩn tối thiểu là
0,5 km;
- Đối với mạng lưới thủy chuẩn kỹ thuật: chiều dài đường đo thủy chuẩn tối thiểu là
0,2 km.
2.4.2. Hạn chế của phương pháp
Hiện nay, ở nước ta chưa có tài liệu và tiêu chuẩn quy phạm ban hành chính thức
về việc ứng dụng công nghệ GPS để thành lập mạng lưới độ cao hạng IV và lưới thủy
chuẩn kỹ thuật. Do đó, chưa có quy trình và thuật toán tính toán thống nhất đối với kết
quả đo cao bằng công nghệ GPS;
Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, chúng ta chưa công bố mô hình Geoid đảm bảo
độ chính xác và phù hợp với lãnh thổ Việt Nam;
Do đặc điểm, dị thường độ cao được xác định thông qua số liệu đo trọng lực mà kết
quả chỉ phụ thuộc vào thành phần vật chất trong lòng trái đất tại điểm xét. Trong khi đó,
nước ta có các vùng địa hình khác nhau rõ rệt bao gồm vùng địa hình đồng bằng, trung
du, bình nguyên và vùng núi,… do đó, sự phân bố thành phần vật chất rất phức tạp, hay
nói cách khác trong quá trình tính toán các tham số xác định độ cao GPS của khu vực nào
thì chỉ áp dụng cho khu vực đó, mà không tận dụng được thành quả để tính toán cho vùng
địa hình khác. Điều này, đòi hỏi người tính toán và xử lý số liệu đo cao mang tính kinh
nghiệm nhiều hơn là tuân thủ theo một quy trình tính toán toán học chặt chẽ;
Ngoài ra, do ảnh hưởng của sai số dị thường trọng lực tại mỗi điểm xét là khác
nhau (do sự phân bố thành phần vật chất khác nhau), và do đó gây lên sai số tương hỗ
cao độ vị trí điểm không cao.
2.4.3. Giải pháp kỹ thuật
Kết hợp trị đo cao bằng công nghệ GPS với trị đo cao bằng phương pháp đo cao
hình học nhằm mục đích:
- Kiểm tra sai số thô trong đo cao hình học;
- Bình sai hỗn hợp hai loại trị đo cao trên cơ sở xác định trọng số phù hợp cho từng
loại trị đo để nâng cao độ chính xác của phương pháp đo cao GPS.
2.5. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ đo GPS để xây dựng lưới
độ cao hạng IV và độ cao cấp kỹ thuật
Hiện nay, với điều kiện thiết bị và quy trình đo đạc tính toán số liệu GPS hợp lý,
độ chính xác của việc đo cao bằng công nghệ GPS hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu
cầu thành lập lưới độ cao hạng IV và độ cao cấp kỹ thuật.
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Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ đo cao GPS để xây dựng mạng lưới độ cao
hạng IV và độ cao cấp kỹ thuật đã thể hiện tính ưu việt hơn hẳn so với phương pháp đo
thủy chuẩn truyền thống, cụ thể như sau:
- Tính kinh tế: sử dụng ngay thành quả đo GPS trong giai đoạn thành lập lưới
khống chế mặt bằng, để tính độ cao thủy chuẩn cho các điểm trong lưới mà không phải
mất thời gian và kinh phí đo đạc thành lập lại mạng lưới khống chế độ cao;
- Tính linh hoạt: khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của phương pháp
đo thủy chuẩn đối với những vùng địa hình đặc biệt khó khăn như vùng núi cao, hải
đảo, dòng sông lớn,... và đặc biệt là những vùng không có tuyến độ cao Nhà nước đi
qua khu vực dự án;
- Độ chính xác đo cao GPS không phụ thuộc nhiều vào điều kiện ngoại cảnh, có
thể tiến hành đo cao trong thời điểm cả ngày lẫn đêm. Và trong trị đo cao GPS hầu
như không tồn tại nguồn sai số thô;
Với điều kiện kỹ thuật hiện nay, hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ GPS để
thành lập mạng lưới độ cao hạng IV và lưới độ cao cấp kỹ thuật. Song phải có quy
trình đo đạc và tính toán hợp lý.
3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS - RTK (ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC)
ĐỂ THÀNH LẬP BÌNH ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH
3.1. Độ chính xác xác định tọa độ và cao độ điểm đo của công nghệ RTK
Lý thuyết và thực nghiệm cho thấy độ chính xác xác định toạ độ và cao độ điểm đo
bằng phương pháp RTK có thể đạt được như sau:
Bảng 3.1. Bảng sai số đạt được khi đo bằng các phương pháp đo GPS theo lý lịch máy
Kiểu đo
Đo động
RTK
Máy Trimble
Đo động
RTK
Máy Topcon

Số vệ
tinh tối
thiểu
4

4

Thời gian
đo tối thiểu

Độ chính xác
đạt được

Các đặc trưng khác

1 trị đo

1cm + 1 ppm x D

- RadioLink rời, bán kính
hoạt động < 10km

1”

H: 10mm+1ppm x D
V: 15mm+1ppm x D

- RadioLink tích hợp
trong máy, bán kính hoạt
động < 5km

Các giá trị ghi trong bảng dựa trên kết quả mới nhất thu được với thiết bị đo của hãng
Trimble và hãng Topcon
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Theo bảng trên độ chính xác về mặt bằng và độ cao đo theo phương pháp RTK
được tính theo công thức
m = a + b.10-6 . D

(3.1)

Trong đó: a, b là các tham số độ chính xác lấy theo lý lịch của máy.
D tính bằng km là khoảng cách từ trạm Base đến trạm Rover.
Nếu coi sai số dịch vị dọc bằng sai số dịch vị ngang ta có thể có công thức tính sai
số vị trí điểm của kỹ thuật đo GPS-RTK:
mp =

2 .(a + b.10−6 .D)

(3.2)

Theo lý lịch của máy Topcon Ga thì:
mH = 10mm + 1ppm x D

(3.3)

mV = 15mm + 1ppm x D
Trong đó: mH là sai số về vị trí mặt bằng của điểm đo bằng công nghệ GPS-RTK.
mV là sai số về độ cao của điểm đo bằng công nghệ GPS-RTK.
Nhìn vào công thức (3.1) và (3.2) ta có thể nhận thấy sai số vị trí mặt bằng và độ
cao của điểm đo bằng công nghệ phụ thuộc vào khoảng cách từ Base đến Rover. Theo
(3.3) ta lập được bảng thống kê sai số như sau:
Bảng 3.2. Sai số vị trí điểm mặt bằng và độ cao của phương pháp đo GPS-RTK
D (km)

0.2

0.5

1

2

3

4

5

mH (mm)

10.2

10.5

11

12

13

14

15

mV (mm)

15.2

15.5

16

17

18

19

20

3.2. Khả năng ứng dụng GPS-RTK cho thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và
định vị công trình
3.2.1. Khả năng ứng dụng cho thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
Yêu cầu về độ chính xác vị trí điểm mặt bằng
Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn là những bản đồ có tỷ lệ từ 1:10000 đến 1:500 và lớn
hơn. Theo quy phạm 1996 các điểm địa vật cố định vùng bằng phẳng có sai số không
quá ≤ 0.5mm, vùng núi ≤ 0.7mm trong tỷ lệ bản đồ. Các sai số đó được tính so với cấp
khống chế đo vẽ. Sai số của các điểm thuộc lưới khống chế đo vẽ lại được quy định
nhỏ hơn ≤ 0.2mm trong tỷ lệ bản đồ. Theo quy định bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ta có
bảng sai số tọa độ của các điểm chi tiết như sau:
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Bảng 3.3. Sai số vị trí điểm mặt bằng cho phép với bản đồ tỷ lệ lớn
Tỷ lệ bản đồ

Sai số điểm chi tiết (m)

1:500

0.2

1:1000

0.4

1:2000

0.8

1:5000

2

Yêu cầu về độ chính xác độ cao
Về độ cao quy phạm quy định sai số độ cao điểm chi tiết nhỏ hơn 1/4 khoảng cao
đều với vùng bằng phẳng và nhỏ hơn 1/3 khoảng cao đều với vùng địa hình dốc. Như
vậy, sai số cho phép tương ứng với khoảng cao đều đường đồng mức khác nhau thể
hiện như trong sau:
Bảng 3.4. Sai số về độ cao cho phép với bản đồ tỷ lệ lớn
Khoảng cao đều
(m)

Vùng bằng phẳng
(1/4 khoảng cao đều)

Vùng địa hình dốc
(1/3 khoảng cao đều)

0.25

0.06m

0.08m

0.5

0.12m

0.16m

1.0

0.25m

0.33m

Từ các số liệu ở (bảng 3.2), (bảng 3.3) và (bảng 3.4) cho thấy kỹ thuật đo GPS RTK
hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của công tác đo đạc chi tiết thành lập bản đồ tỷ lệ lớn khi
sử dụng máy thu Hiper-Ga và các máy thu khác có độ chính xác tương đương.
3.2.2. Khả năng ứng dụng cho định vị công trình và đo mặt cắt công trình
Công nghệ RTK ngoài việc ứng dụng để đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa hình
còn có thể ứng dụng trong việc định vị công trình như:
- Định vị các cọc tim tuyến ra thực địa
- Đo mặt cắt dọc tuyến
- Đo mặt cắt ngang tuyến
- Xác định vị trí các cọc GPMB
a) Ưu điểm
- Khoảng cách từ điểm khống chế tới điểm đo chi tiết lớn, tối đa có thể từ 5km - 10km
- Độ chính xác là một hằng số và chỉ phụ thuộc vào khoảng cách tới điểm gốc. Khi
khoảng cách tăng thì độ chính xác giảm không đáng kể.
- Không yêu cầu điều kiện thông hướng ngang của địa hình.
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b) Hạn chế
- Điều kiện thông hướng tới vệ tinh phải thoáng
- Thiết bị đo động còn tương đối cồng kềnh do đó ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển
của người đo.
- Giá thành thiết bị cao
c) Giải pháp
- Kết hợp sử dụng máy toàn đạc điện tử
- Sử dụng máy toàn đạc điện tử tích hợp công nghệ GPS
3.3. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ RTK để xây dựng bản đồ
địa hình và định vị công trình
3.3.1. Sự giảm tối đa về nhân lực thực hiện ở thực địa
Khi bố trí một trạm tĩnh có thể làm việc với không hạn chế trạm đo di động, không
cần đến người ghi sổ, người vẽ sơ đồ, do vậy chi phí nhân lực giảm nhiều so với đo
đạc theo phương pháp truyền thống.
Đặc biệt khi hệ thống trạm CORS (Continuously Operated Reference Station)
được xây dựng hoàn thiện trên toàn lãnh thổ thì việc đo GPS-RTK không cần trạm
Base. Khi đó chỉ cần có máy thu Rover thì có thể tiến hành đo đạc chi tiết.
3.3.2. Sự tăng năng suất lao động, giảm thời gian thực địa
Với khả năng đo chi tiết ở khoảng cách lớn, ít khi phải chuyển trạm máy nên tốc
độ đo nhanh do chỉ phụ thuộc vào khả năng di chuyển của người đo. Với 1 máy đo
người thao tác đo có thể đo đến hàng nghìn điểm đo trong 1 ngày khi đo vẽ bản đồ tỷ
lệ lớn ở vùng quang đãng.
Do vậy có thể giảm tối đa thời gian lao động thực địa.
3.3.3. Độ tin cậy của kết quả đo cao
Do việc đo đạc, ghi số liệu đo một cách tự động nên đã giảm tối đa ảnh hưởng của
sai số do người đo đến kết quả đo, độ tin cậy của số liệu đo được nâng cao. Việc thu
thập tính chất điểm đo được tiến hành bằng việc mã hóa điểm đo trực tiếp tại điểm đo
nên rất cụ thể, ít sai sót. Mặt khác các số liệu đo có thể được sửa sau khi đã ghi. Điều
này đặc biệt có ý nghĩa khi xử lý số liệu trên phần mềm đo vẽ bản đồ số tự động.
3.3.4. Hiệu quả kinh tế cao
- Đạt hiệu quả cao cho bước lập dự án đầu tư:
+ Chỉ cần lưới khống chế GPS hạng IV là đủ để thực hiện dự án
+ Đạt năng suất và độ chính xác cao trong trường hợp máy toàn đạc điện tử tích
hợp các công nghệ đo không gương và GPS.
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- Phạm vi khảo sát bình đồ được mở rộng cho phép điều chỉnh hướng tuyến khi
cần thiết.
- Với công nghệ GPS-RTK việc đo đạc và bố trí công trình rất cơ động, rất thích
hợp trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, bố trí các điểm tim tuyến, định vị các cọc
GPMB, đo mặt cắt dọc, mặt cắt ngang địa hình.
4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH SỐ 3 CHIỀU BỀ MẶT ĐỊA HÌNH
ĐỂ KHẢO SÁT MẶT CẮT CÔNG TRÌNH
4.1. Độ chính xác của việc xây dựng mặt cắt công trình từ mô hình số 3 chiều
của bề mặt địa hình
Căn cứ nguyên tắc xây dựng mô hình số 3 chiều của bề mặt địa hình có thể thấy
các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình, bao gồm:
- Sai số do đo đạc để xác định toạ độ cao độ của các điểm địa hình.
- Sai số do không đủ mật độ điểm địa hình và đường địa hình hoặc các điểm địa
hình và đường địa hình không phải là những điểm và đường đặc trưng thể hiện sự biến
đổi của bề mặt địa hình dẫn đến mô hình số của bề mặt địa hình không bám sát bề mặt
địa hình.
- Sai số nội suy cao độ mặt cắt từ mô hình số 3 chiều: Cao độ của một điểm trên
mặt cắt được xác định trên cơ sở nội suy cao độ trên mô hình số 3 chiều của bề mặt địa
hình là tập hợp của các tam giác phẳng. Nhưng trên thực tế bề mặt địa hình không
hoàn toàn phẳng nên cao độ của điểm trên mặt cắt là cao độ nội suy từ tam giác chứa
điểm mặt cắt. Mức độ chính xác của cao độ nội suy phụ thuộc sự biến đổi của bề mặt
địa hình.
4.2. So sánh phương pháp xây dựng mặt cắt từ mô hình số 3 chiều và phương
pháp đo mặt cắt trực tiếp
4.2.1. So sánh độ chính xác
Độ chính xác của phương pháp đo trực tiếp phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Cho mặt cắt dọc:
+ Độ chính xác đo đạc vị trí điểm mặt cắt: Md
- Cho mặt cắt ngang:
+ Độ chính xác đo đạc vị trí điểm mặt cắt: Md
+ Độ chính xác định hướng mặt cắt: a
+ Khoảng cách tới tim: d
+ Độ dốc của bề mặt địa hình: i
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Sai số cao độ điểm trên mặt cắt là:
Mh = Md + d x α x λ
+ Độ chính xác đo đạc: Md: 0.02m
- Giả sử:
+ Khoảng cách tới tim là: 50m
+ Sai số định hướng là: 1%
+ Độ dốc của địa hình: 10%
Sai số cao độ điểm đo:
Mh = 0.02 + 50 (0.01 x 0.1) = 0.07m
Trong khi sai số xác định cao độ điểm từ mô hình 3 chiều là:
Mh = Md 3 = 0.02 x 1.73 = 0.034m
Trên cơ sở phân tích các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác điểm cao độ
trên mặt cắt có thể thấy:
- Cao độ điểm trên mặt cắt dọc và cao độ điểm gần tim trên mặt cắt ngang
phương pháp đo trực tiếp cho độ chính xác cao hơn phương pháp xác định cao độ
từ mô hình 3 chiều.
- Cao độ điểm trên trắc ngang tại vị trí xa tim, trong điều kiện địa hình dốc thì phương
pháp xác định cao độ điểm mặt cắt từ mô hình cao hơn phương pháp đo trực tiếp.
4.2.2. So sánh khối lượng công việc thực hiện
Khối lượng công việc hiện trường: Trong phương pháp đo mặt cắt trực tiếp thì
bình đồ 2D được đo riêng và mặt cắt dọc, mặt cắt ngang của công trình đo riêng.
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Trong phương pháp sử dụng mô hình số 3 chiều thì bình đồ được đo là bình đồ 3D, với
mật độ điểm tương đương mật độ điểm của bình đồ 2D cộng điểm đo trên mặt cắt ngang.
Trong trường hợp không cải tuyến thì khối lượng công tác khảo sát hiện trường là tương
đương nhau. Trong trường hợp cải tuyến trong phạm vi bình đồ thì phương pháp xây
dựng mặt cắt từ mô hình 3 chiều giảm đáng kể công tác khảo sát hiện trường. Trong điều
kiện địa hình phức tạp có tầm thông hướng kém thì việc đo bình đồ 3D có tốc độ nhanh
hơn đo mặt cắt trực tiếp.
Khối lượng công tác nội nghiệp: Phương pháp xây dựng mặt cắt công trình từ mô
hình số đòi hỏi người thực hiện có trình độ chuyên môn cao hơn và khối lượng công
tác nội nghiệp cũng lớn hơn. Tuy nhiên trong trường hợp cải tuyến thì khối lượng công
tác nội nghiệp phát sinh không nhiều bằng phương pháp đo trực tiếp.
4.3. Hạn chế và giải pháp để nâng cao khả năng ứng dụng của phương pháp
xây dựng mô hình số 3 chiều để tạo mặt cắt công trình
4.3.1. Hạn chế của phương pháp
- Cao độ tại vị trí gần tim công trình có độ chính xác không cao bằng phương pháp
đo mặt cắt trực tiếp.
- Do cao độ được nội suy từ mô hình 3 chiều nên cục bộ có thể có một số điểm có
sai số lớn vượt quy trình.
4.3.2. Giải pháp để nâng cao khả năng ứng dụng của phương pháp
a) Giải pháp nâng cao độ chính xác của phương pháp.
- Sử dụng phương pháp đo kết hợp:
+ Mặt cắt tim công trình sử dụng phương pháp đo trực tiếp.
+ Mặt cắt ngang trong phạm vi gần tim sử dụng phương pháp đo trực tiếp.
+ Kết hợp 2 số liệu để ra mặt cắt có độ chính xác cao hơn.
b) Mở rộng quy trình kiểm tra, nghiệm thu cho trường hợp xây dựng mặt cắt công
trình từ mô hình số 3 chiều
- Có thể thay việc kiểm tra bằng phương pháp đo trực tiếp từng mặt cắt bằng việc
kiểm tra độ chính xác của bình đồ 3 chiều.
- Trong trường hợp kiểm tra bằng phương pháp đo mặt cắt trực tiếp thì cho phép
chấp nhận một số điểm có sai số lớn hơn quy phạm nếu điều kiện địa hình là phức tạp.
4.4. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng mô hình số 3 chiều của bề mặt địa
hình trong việc xây dựng mặt cắt công trình
Mô hình số 3 chiều bề mặt của địa hình mô phỏng sự lồi lõm, độ dốc, sự thay đổi
của địa hình, địa vật, giúp ta dễ dàng hình dung thực tế địa hình từ đó đưa ra phương
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án tối ưu, bề mặt địa hình được số hoá nên việc tạo mặt cắt từ mô hình nhanh chóng và
đơn giản tiết kiệm thời gian, chi phí, đáp ứng kịp tiến độ chủ đầu tư yêu cầu, với các
nút giao lớn, tuyến có đường cong bán kính nhỏ thì việc lập mô hình số 3 chiều để tạo
mặt cắt có tính hợp lý về số liệu và đạt độ chính xác cao hơn rất nhiều so với phương
pháp đo mặt cắt bằng máy toàn đạc.
5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢNH VỆ TINH ĐỂ BỔ SUNG VÀ THÀNH
LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
5.1. Khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh
Trong lĩnh vực thành lập bản đồ địa hình, nhất là hiện chỉnh bản đồ, ảnh vệ tinh
ngày càng đóng vai trò quan trọng. Hai tính chất cơ bản của ảnh vệ tinh là đặc tính
hình học và đặc tính hình ảnh (đặc tính phổ) của ảnh. Đặc tính hình học của ảnh được
ứng dụng vào lĩnh vực đo đạc bản đồ, và có sự liên quan hữu cơ giữa yêu cầu độ chính
xác và nội dung của bản đồ đối với độ chính xác hình học của ảnh trong quá trình xử
lý ảnh. Từ tư liệu ảnh vệ tinh có thể tạo ra ba nguồn tư liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu
quốc gia là bản đồ địa hình, mô hình số độ cao DEM/DTM, và bản đồ trực ảnh. Với
ảnh vệ tinh có độ phân giải cao như hiện nay với GSD # 1m, bản đồ địa hình 1/10 000
và lớn hơn từ mô hình lập thể thỏa mãn yêu cầu về độ chính xác và nội dung của bản
đồ. Công nghệ xử lý hình học ảnh vệ tinh ngày càng hoàn hảo trên các hệ thống đo ảnh
thương mại. Tuy nhiên, do những lý do khác nhau, trong thực tế ảnh vệ tinh lập thể
chưa được các nhà phân phối ảnh đáp ứng tiếp cận đầy đủ. Trong tương lai ảnh vệ tinh
độ phân giải rất cao đang có xu thế thay thế ảnh hàng không để thành lập bản đồ trực
ảnh ở tỷ lệ 1/5000, và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10 000.
5.2. Những hạn chế của việc ứng dụng AVT để thành lập bản đồ địa hình
- Chi phí đầu tư công nghệ xử lý cao.
- Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.
- Không hoàn toàn chủ động được trong khâu cung cấp nguồn ảnh
5.3. Giải pháp kỹ thuật để có thể ứng dụng ảnh vệ tinh bổ sung hoặc thành lập
bản đồ địa hình phục vụ khảo sát công trình giao thông
Trong điều kiện hạn chế về đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có thể áp dụng
một số biện pháp sau đây để có thể phát huy một số đặc tính ưu việt của ảnh vệ tinh:
- Tận dụng các nguồn tư liệu ảnh của các dự án đã có trước để có thể giảm chi phí
sản xuất.
- Kết hợp ảnh vệ tinh với bản đồ địa hình đã có trong khu vực để cập nhật mới bản
đồ địa hình.
- Kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, công nghệ GPS.
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5.4. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng AVT để bổ sung hoặc thành lập bản
đồ địa hình
Với các giải pháp kỹ thuật như đã nêu, việc ứng dụng ảnh vệ tinh cho công tác
khảo sát địa hình phục vụ xây dựng công trình giao thông có thể đạt các hiệu quả sau:
- Phát huy tính thời sự của ảnh vệ tinh.
- Đáp ứng tiến độ dự án trong trường hợp cần nhanh chóng cập nhật bản đồ địa
hình với các địa vật chủ yếu để quyết định hướng tuyến..
KẾT LUẬN
Nội dung nghiên cứu của 5 ứng dụng công nghệ đã nêu trong đề tài chính là những
vấn đề đã phát sinh và được giải quyết trong thực tế sản xuất của phòng SLCB. Các
ứng dụng công nghệ này đã góp phần tạo ra khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
về tiến độ và chất lượng cho công tác khảo sát địa hình phục vụ các dự án xây dựng
công trình giao thông. Nhờ có việc đưa các ứng dụng công nghệ này vào sản xuất mà
việc khai thác, sử dụng các thiết bị đo đạc, tin học mới trang bị được hiệu quả hơn.
Trong thời điểm hiện nay nhiều thiết bị công nghệ mới có giá thành còn cao,
nhưng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ thì trong một tương lai
gần giá thành của các thiết bị sẽ giảm và trở nên hợp lý để trang bị cho các đơn vị sản
xuất. Tuy nhiên trong điều kiện có thể, nếu quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật cho
công tác khảo sát địa hình phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông được cập
nhật và mở rộng hơn thì việc ứng dụng các công nghệ mới sẽ được thuận lợi và phổ
biến hơn.
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GIẢI PHÁP THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG CAO TỐC
QUA KHU VỰC ĐỊA HÌNH VÙNG NÚI KHÓ KHĂN
Áp dụng cho TKKT Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Lào Cai,
đoạn Km244+155 ÷ Km262+353
(điểm cuối của GĐ1 đến đường vào cầu Kim Thành) tỉnh Lào Cai
ThS. DOÃN TUẤN ANH
KS. NGUYỄN NGỌC ĐỨC
Các thành viên tham gia:
KS. NGUYỄN VĂN LÂM
KS. BÙI MINH HOÀNG
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu đường
TÓM TẮT
Đề tài đưa ra giải pháp thiết kế phân tách nền đường cao tốc một cách linh hoạt,
phù hợp với điều kiện cụ thể, khi thiết kế nền đường cao tốc qua khu vực địa hình vùng
núi khó khăn. Phân tích so sánh các giải pháp thiết kế khác nhau để đánh giá lựa chọn
giải pháp thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm kinh phí. Áp dụng cho
dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn KM244+155 ÷ Km262+353 (điểm
cuối của GĐ1 đến đường vào cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai.
1. MỞ ĐẦU
Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đã được Thủ tướng chính phủ
phê duyệt tháng 12 năm 2008, bao gồm 22 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài
5873km. Hiện nay nhiều tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng nhằm đáp
ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Việt Nam có địa hình đa dạng, với 3/4 diện tích là đồi núi, sông suối. Việc xây
dựng các con đường cao tốc đi qua dạng địa hình khó khăn miền núi đang được xây
dựng nhiều hơn, cần có những giải pháp thiết kế mang tính sáng tạo và thực tế để
có thể áp dụng để xây dựng các công trình đạt được chất lượng tốt, đảm bảo các
yêu cầu kinh tế, kỹ thuật...
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu, phân tích các giải pháp tổng thể xử lý nền đường cao tốc qua khu
vực địa hình khó khăn vùng núi. Ứng dụng cho công tác KSTKKT một dự án cụ thể Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn Km244+155 ÷ Km262+353, tỉnh
Lào Cai.
3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
3.1. Giới thiệu dự án
3.1.1. Giới thiệu dự án
Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến đường thuộc hành lang Côn Minh-Hải
Phòng, được các cơ quan nhà nước Việt Nam đàm phán để đưa vào hệ thống đường
Xuyên Á. Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn I (từ Nội Bài đến nút giao
Trần Hưng Đạo - thành phố Lào Cai) đã được thiết kế kỹ thuật và triển khai xây dựng.
Đoạn Km244+155 - Km262+353 (từ điểm cuối giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành) đã
được phê duyệt thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị triển khai thi công.
Phạm vi thiết kế:
- Điểm đầu (điểm cuối của giai đoạn I): Km244+155.
- Điểm cuối (nối vào cầu Kim Thành): Km262+815.
- Chiều dài tuyến: 18.647km.
3.1.2. Quy mô cấp hạng
Cấp hạng
- Đường cao tốc loại A (TCVN 5729 - 97), vận tốc thiết kế Vtk = 80Km/h.
Quy mô mặt cắt ngang
Mặt cắt ngang thiết kế theo tiêu chuẩn đường ôtô cao tốc 4 làn xe: Bnền = 24m.
Bề rộng mặt đường xe chạy:

4x3,75

= 15

m

Hai làn dừng xe khẩn cấp:

2x2,5

= 5,0

m

Dải an toàn bên cạnh dải phân cách giữa:

2x0,5

= 1,0

m

= 1,5

m

= 1.5

m

Dải phân cách giữa đường:
Lề đường:

2x0.75

39

3.1.3. Khái quát điều kiện tự nhiên khu vực
Điều kiện địa hình
Đoạn tuyến nghiên cứu nằm phía Tây Tp. Lào Cai, do đó mang đặc trưng chung
của khu vực - địa hình bị phân cắt mạnh (gồm nhiều dạng khác nhau: núi cao, đồi thấp
và thung lũng). Độ cao trung bình so với mặt biển là trên 100m.
Điều kiện địa chất
Dạng địa chất đặc trưng của khu vực tuyến với bề mặt là lớp phủ thực vật và các
sản phẩm của đá phong hoá với chiều dày khác nhau. Bên dưới là các lớp đá biotit
màu xám xanh đen, xám vàng từ nứt nẻ nhiều đến ít.
Điều kiện thuỷ văn
Đoạn tuyến đi qua khu vực có nhiều đồi núi, ở độ cao từ 100 - 200m nên chế độ
thuỷ văn dọc tuyến chỉ phụ thuộc vào mưa lưu vực và chế độ thuỷ văn của các sông
suối nhỏ mà tuyến cắt qua. Hầu hết đoạn tuyến đều không bị ngập hoặc bị ảnh hưởng
nước dâng của các sông suối lớn.
3.1.4. Các nội dung thiết kế chính
Hướng tuyến
Từ điểm đầu (Km244+155 - điểm cuối giai đoạn 1, tại khu vực nút giao Trần Hưng
Đạo, phía Nam Thành phố Lào Cai), tuyến đi sát phía Tây của Thành phố Lào Cai, chui
qua núi tại vị trí hầm chui Km250, sau đó vượt qua QL4D tại Km254+800 và đi về điểm
cuối tại Km262+815 (đường vào cầu Kim Thành, khu vực biên giới Việt Trung).
Hướng tuyến đã được đơn vị thiết kế nghiên cứu kỹ lưỡng trên bản đồ cũng như thị
sát tại hiện trường. Trong điều kiện sát bên phải tuyến là các khu vực đã được quy
hoạch mở rộng của Thành phố Lào Cai, bên trái tuyến là khu vực các dãy núi cao và
khu vực khai thác mỏ Apatít. Khẳng định tuyến thiết kế là hướng tuyến duy nhất, hợp
lý để nối điểm đầu dự án với khu vực cửa khẩu Kim Thành (vị trí tim tuyến đã được
thống nhất ý kiến với các địa phương khu vực tuyến qua).
Tổng chiều dài thiết kế: 18.647km.
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Thiết kế nút giao
Thiết kế 2 nút giao liên thông tại điểm giao đường Trần Hưng Đạo và giao QL4D.
Thiết kế công trình
Công trình cầu: Trên tuyến thiết kế 10 cầu trên đường cao tốc và 02 cầu trên các
nhánh trong nút giao. Tổng chiều dài cầu trên đường cao tốc là 3583.4m. Tổng chiều
dài cầu trên đường nhánh là 130m.
Công trình hầm: Trên tuyến thiết kế 02 hầm riêng biệt cho 2 chiều xe chạy với
chiều dài hai hầm khác nhau (chiều dài hầm trái 644m, hầm phải 768m). Tổng chiều
dài hầm là 1412m.
Cống thoát nước: Trên tuyến thiết kế 48 cống thoát nước các loại.
Cống chui dân sinh: Trên tuyến thiết kế 14 cống chui dân sinh.
Thiết kế các công trình khác
Thiết kế đầy đủ các công trình phụ trợ khác cho đường cao tốc.
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3.2. Các giải pháp thiết kế đoạn tuyến qua khu vực địa hình khó khăn
3.2.1. Các giải pháp thiết kế tổng thể
Các giải pháp
Khi thiết kế đường cao tốc phải đi qua khu vực có địa hình khó khăn, độ dốc ngang
lớn, có thể xem xét sử dụng các giải pháp sau:
• Giải pháp 1
Giải pháp thiết kế mặt cắt ngang thông thường: Bố trí mặt cắt ngang hai chiều xe
chạy đối xứng (như đoạn tuyến đi qua địa hình bằng phẳng):

• Giải pháp 2
Giải pháp thiết kế mặt cắt ngang chia làm 2 cấp phù hợp với địa hình.
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• Giải pháp 3: Giải pháp thiết kế cầu cạn.

• Giải pháp 4: Giải pháp kết hợp đường và cầu cạn:
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• Giải pháp 5: Giải pháp thiết kế hầm.

Phân tích ưu nhược điểm:
TT

1

2

3

4

5
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Giải pháp

Ưu điểm

Nhược điểm

Giải pháp 1

Khối lượng đào đắp lớn. Khối
Mặt cắt ngang thống nhất
lượng xử lý kiên cố hoá mái taluy
toàn tuyến. Thiết kế và thi
nhiều, tiềm ẩn nhiều khả năng sụt
công đơn giản.
trượt. Kinh phí xây dựng lớn.

Giải pháp 2

Khối lượng đào đắp, kiên cố
hoá ít. Thân thiện với môi
trường. Kinh phí xây dựng
nhỏ.

Giải pháp 3

Kinh phí xây dựng khá lớn. Tổ
Mặt cắt ngang thống nhất chức thi công khó khăn do phải
toàn tuyến. Kết cấu ổn định. vận chuyển và bố trí các thiết bị thi
công lớn ở địa hình khó khăn.

Giải pháp 4

Kinh phí xây dựng lớn. Tổ chức thi
Mặt cắt ngang thống nhất công khó khăn do phải vận chuyển
toàn tuyến. Kết cấu ổn định. và bố trí các thiết bị thi công lớn ở
địa hình khó khăn.

Giải pháp 5

Xử lý kỹ thuật phức tạp. Kinh phí
xây dựng rất lớn. Thường chỉ áp
dụng ở các vị trí đào qua núi cao
hoặc các khu vực có đá lăn.

Kết cấu ổn định.

Phải thiết kế bình đồ và mặt cắt
ngang thay đổi theo từng đoạn.
Thiết kế phức tạp, nhiều cấp
đường, tường chắn.

Trong quá trình thiết kế, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà lựa chọn phương án
thiết kế cho phù hợp.
3.2.2. Giải pháp thiết kế đoạn tuyến qua khu vực địa hình khó khăn
a) Giới thiệu
Đoạn tuyến Km248+800 - Km251+700 đi qua khu vực có địa hình phân cắt mạnh.
Từ Km248+800 (cao độ 133m), tuyến đi đến Km249+700 thì gặp eo núi có chiều cao
lớn (cao độ 266m), sau đó vượt qua khe Km250+400 và đường sắt (cao độ 106m), tiếp
tục qua sườn núi phía bên trái Km250+500 - Km250+800 (đoạn này có địa hình đặc
biệt khó khăn, cao độ khoảng 140m, độ dốc ngang từ 70 - 100%, bên phải là suối, bên
trái là núi cao), sau đó đi xuống khe núi (cao độ 108m) và đi về Km251+700.
b) Giải pháp tổng thể đoạn Km248+800 - Km251+700:
Các vị trí khống chế
- Vị trí eo núi (Km249+400 - Km250+300)
Do chênh cao độ tại đây khá lớn, do đó giải pháp thiết kế hợp lý được chọn là giải
pháp thiết kế hầm.
- Các vị trí vượt khe núi
Các vị trí vượt khe núi, suối và đường sắt tại Km250+350; vượt khe núi tại Km251
có mức chênh cao lớn, do đó giải pháp thiết kế hợp lý được chọn là giải pháp thiết kế
cầu cạn.
- Vị trí đi trên sườn núi (Km250+500 - Km250+800)
Đoạn này có địa hình đặc biệt khó khăn, cần xem xét và lựa chọn phương án thiết
kế một cách kỹ lưỡng để tìm ra phương án tối ưu nhất.
Giải pháp tổng thể
Từ Km248+800, tuyến đi đến Km249+400 thì gặp eo núi có chiều cao lớn, tại đây
thiết kế hầm đôi để chui qua núi (hầm trái dài 644m, hầm phải dài 768m); Sau khi qua
hầm, tuyến vượt qua khe Km250+400 và đường sắt bằng cầu cạn rồi tiếp tục bám trên
sườn núi phía bên trái. Sau đó tuyến đi xuống khe núi, qua cầu cạn và đi về Km251+700.
c) Giải pháp thiết kế đoạn đi trên sườn núi (Km250+500 - Km250+800)
Các phương án nghiên cứu
Đề xuất các phương án:
- Phương án 1: Giữ nguyên mặt cắt đường cao tốc (hai chiều xe chạy đối xứng,
cùng mức cao độ).
- Phương án 2: Thiết kế đường cao tốc với hai tim khác nhau, nền đường chia
thành hai cấp khác nhau.
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- Phương án 3: Thiết kế cầu cạn trên sườn núi.
- Phương án 4: Kết hợp nền đường đào và cầu cạn.
- Phương án 5: Thiết kế hầm trên sườn núi.
Phân tích, lựa chọn phương án:
Bảng so sánh và khái toán kinh phí các phương án
Phương án

Yếu tố hình
học tuyến

Độ ổn
định

Tổ chức
thi công

Lựa
chọn

75 tỷ đồng

Phương án 1
(Đào thông thường)
Phương án 2
(Hai cấp nền đường)
Phương án 3
(Cầu cạn)

Chi phí xây
dựng

x
x

x

x
60 tỷ đồng

x

150 tỷ đồng

Phương án 4
(Cầu cạn + nền đào)

105 tỷ đồng

Phương án 5
(Hầm trên sườn núi)

300 tỷ đồng

Kết hợp với phân tích ở mục 3.2.1, thấy rằng:
Phương án 3 và phương án 5 tuy có yếu tố hình học tuyến và độ ổn định cao nhưng
kinh phí lớn, tổ chức thi công rất khó khăn. Tính khả thi không cao.
Phương án 4 có yếu tố hình học tuyến và độ ổn định cao, tuy nhiên tổ chức thi
công khó khăn và kinh phí xây dựng vẫn còn cao.
Phương án 1 có yếu tố hình học và kinh phí vừa phải, tuy nhiên có mái taluy đào
rất lớn, tiểm ẩn nguy cơ sụt trượt.
Vì vậy, phương án 2 được lựa chọn là phương án kiến nghị.
Các kết quả thiết kế chính:
Thiết kế tuyến:
Từ Km248+800, tuyến tách dần làm hai phần, đến Km249+400 thì gặp eo núi có
chiều cao lớn, tại đây thiết kế hầm đôi để chui qua núi (tim hai hầm cách nhau 35m,
hầm trái dài 644m, hầm phải dài 768m); Sau khi qua hầm, tuyến vượt qua khe
Km250+400 và đường sắt bằng cầu cạn rồi tiếp tục bám trên sườn núi phía bên trái
(Đoạn Km250+500-Km250+800), tại đây thiết kế tuyến đi theo 2 tim riêng biệt với hai
cấp đường cao tốc khác nhau. Sau đó, từ sườn núi, tuyến đi xuống khe núi, qua cầu
cạn và vuốt nối dần về đường một cấp tại Km251+700.
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Thiết kế mặt cắt dọc:

Mặt cắt ngang, nền đường:

Nền đường được kiểm toán ổn định chung và ổn định mái dốc đảm bảo quy định.
Tường chắn bằng BTXM và BTCT, được kiểm toán theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05.
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4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
- Việc thiết kế phân tách nền đường cao tốc một cách linh hoạt phù hợp với điều
kiện địa hình cụ thể của dự án - thu được các kết quả:
- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, tính bền vững của công trình.
- Phù hợp với địa hình, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Tiết kiệm kinh phí.
- Thiết kế kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt và đang chuẩn bị triển khai thi
công.
Kiến nghị
- Tiêu chí đảm bảo tính bền vững của công trình phải được khẳng định để lựa chọn
phương án thiết kế, định hướng vận dụng ngay từ quá trình thị sát, khảo sát chọn
tuyến, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
MÔ PHỎNG TOÁN HỌC VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
TRONG THIẾT KẾ LUỒNG TÀU BIỂN
TS. NGUYỄN MINH QUÝ
KS. NGÔ QUANG ĐỈNH
Công Ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy
1. TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
Mặc dầu đã có nhiều cố gắng để ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn hàng hải, nhưng
số lượng các vụ tai nạn về hàng hải trên thế giới tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ vẫn
chưa giảm trong những năm sắp tới. Phần lớn những vụ tai nạn hàng hải được ghi
nhận xảy ra khi đang hoạt động trên các luồng dẫn hoặc cửa luồng nơi tiếp giáp với
vùng biển hở. Khu vực này thường diễn biến phức tạp do luồng dẫn thường không
được che chắn, chịu tác động trực tiếp bởi sóng, gió và dòng chảy, khu nước nông, mật
độ tàu bè qua lại cao; và nhiều công trình dọc 2 bên luồng dẫn. Tất cả các yếu tố trên,
liên quan trực tiếp đến yêu cầu thiết kế độ sâu chạy tàu, thường đồng thời gây ra
những rủi ro cho mỗi chuyến tàu. Với nhu cầu ngày cảng đòi hỏi cao hơn về an toàn và
kinh tế trong các hoạt động hàng hải, việc nghiên cứu dự báo trước mức độ rủi ro cho
mỗi chuyến tàu ra vào cảng là một đề tài đang thu hút được sự quan tâm của các nhà
khai thác cảng và các chuyên gia về hàng hải.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Về khai thác: thiết lập quy trình khai thác cảng và luồng tàu mà nhờ đó các hoa
tiêu và cảng vụ có thể đưa và đón tàu ra vào cảng với mức độ an toàn theo yêu cầu
đặt ra.
Về thiết kế: tối ưu hóa độ sâu chạy tàu, nói cách khác là giảm thiểu chi phí nạo vét
luồng, trên cơ sở quy trình khai thác cảng được thiết lập với mức độ rủi ro cho phép
nào đó.
3. NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG VÀ
RỦI RO
Những ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp truyền thống được liệt
kê trong bảng sau:
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Bảng 1: So sánh phương pháp mới với phương pháp truyền thống
Mô
hình
mô
phỏng
rủi ro

Phương
pháp
truyền
thống

Có xác định khả năng thông qua của luồng không?

Có

Có

Có xác định được các kích thước cơ bản của luồng không?

Có

Có

Mức độ an toàn hay rủi ro của luồng tàu có được xác định không?

Có

Không

Tối ưu hóa độ sâu chạy tàu cho mỗi chuyến tàu (khai thác) và cho
cả thời gian khai thác luồng tàu (thiết kế)?

Có

Không

Cảnh báo rủi ro trước khi tàu đến/đi

Có

Không

Chỉ tiêu so sánh

4. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Các kỹ thuật tối ưu hóa bằng phương pháp mô phỏng được sử dụng phổ biến trong
nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: quy hoạch đô thị, phân tích kinh tế và giao thông vận
tải. Trong lĩnh vực nghiên cứu đường thủy, mô hình mô phỏng vĩ mô (macro-simulation
model) chủ yếu được sử dụng trong phân tích và nghiên cứu khai thác và vận hành cảng.
Phần lớn các mô hình mô phỏng về quy hoạch và khai thác cảng hiện tại chú trọng
về nghiên cứu chính sách khai thác luồng tầu, và ít quan tâm đến vấn đề an toàn của
mỗi hành trình tàu trong quá trình khai thác.
Có thể nói rằng, rủi ro của mỗi hành trình chạy tàu thường được xác định độc lập
hoặc bằng các mô hình rủi ro hoặc dựa trên mô hình số về dao động của tầu. Sự kết
hợp giữa hai phương pháp này trong nghiên cứu quy hoạch và khai thác luồng tàu là
bước tiến lớn trong việc phát triển và hoàn thiện các mô hình mô phỏng hiện nay.
Mô hình mô phỏng rủi ro và tối ưu hóa độ sâu chạy tàu thể hiện trong hình dưới
đây được thiết lập theo hướng nghiên cứu nói trên:
Đây là mô hình mô phỏng “discrete-event and compressed-time-stepping traffic”
cho luồng tàu hở chịu tác động trực tiếp của sóng biển. Nội dung cốt lõi trong mô hình
này là xác định xác suất va chạm của đáy tàu dưới tác động của sóng biển có kể đến
biến động của thủy triều trong hành trình chạy tầu. Điều này đòi hỏi phải xác định
chính xác và tin cậy hàm dao động của tàu dưới tác động của sóng và độ dặn của tàu
trong qua trình vận hành.
Mô hình gồm có 4 modul chính: (1) hàm phân bố xác suất “exponential” sử dụng
mô phỏng tàu đến và rời cảng; (2) mô hình tham số xác định dao động của tàu trong
sóng; (3) mô hình xác định mực nước chạy tàu có kể đến biến động của thủy chiều; và
(4) mô hình xác suất xác định khả năng mắc cạn của tàu trong mỗi hành trình chạy tàu.
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Hình 1. Sơ đồ dòng chảy tối ưu hóa độ sâu chạy tàu
Kết quả của mô hình mô phỏng bao gồm:
- Thời gian chờ của mỗi chuyến tàu và tổng thời gian chờ tàu cho cả quá trình mô
phỏng (Ship waiting time for each transit and the total waiting time for the period of
simulation;
- Số lượt tàu phải chất hàng tại bến chuyển tải và tổng lượng hàng phải chất tại bến
chuyển tải (khi mực nước trước bến không đủ để chất đầy tải);
- Hệ số sử dụng luồng, tỷ số giữa thời gian chiếm luồng của tàu và thời gian
mô phỏng.
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5. VÍ DỤ TÍNH TOÁN CHO LUỒNG TÀU VÀO CẢNG CẨM PHẢ
5.1. Kịch bản tính toán
Mô phỏng được thực hiện với 5 trường hợp độ sâu đáy luồng khác nhau và 3 sự
lựa chọn cho vận tốc chạy tàu. Bài toán cũng được khảo sát cho số lượt tàu đến cảng
thay đổi từ 10 đến 50 chuyến/năm. Như vậy, tổng số kịch bản phải khảo sát là 75 kịch
bản. Các số liệu đầu vào chi tiết được thể hiện trong bảng sau.
Bảng 2: Số liệu đầu vào của các kịch bản tính toán
Mục
Thời gian mô phỏng

Đơn vị

Giá trị

Giờ

360 x 24

Lượt
hải lý/ giờ

10, 20, 30, 40 và 50
Exponential

m
m

12,000
-10, -11, -12, -13, 14

Ghi chú

Tàu mô phỏng
Số lượt tàu đến cảng
Hàm phân bố tàu đến
Các thông số tầu
Vận tốc tàu chạy
Luồng tàu
Chiều dài luồng
Chiều sâu
Chi phí
Chi phí đợi tàu
Chi phí nạo vét
Chi phí gia tăng

5, 7.5 và 10

USD/hour
USD/m3
USD/tấn

5 trường hợp
Xem bảng dưới
3 trường hợp
Đoạn luồng Đông
Tráng
Chi phí gia tăng là
phần chênh giữa chi
phí rót than tại cảng
và tại phao nổi

35
4.0
20

5.2. Sóng tính toán
Sóng tính toán được thu thập từ trung tâm khí tượng thủy văn biển và được thể
hiện trong bảng sau:
Bảng 3: Tần suất chiều cao sóng đối với chu kỳ trung bình
của sóng ứng với các hướng
Chiều cao
sóng (m)
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Chu kì sóng, Tz
10.00
10.99

≥11

0.00
4.99

5.00
5.99

6.00
6.99

7.00
7.99

8.00
8.99

9.00
9.99

0.00- 0.49

12.25

13.26

8.95

6.58

1.44

0.48

42.96

0.50- 0.99

5.32

7.54

6.56

3.65

1.35

1.05

25.47

1.00- 1.49

0.85

3.21

4.50

3.89

1.63

1.15

0.04

Total

15.27

Chiều cao
sóng (m)

Chu kì sóng, Tz
0.00
4.99

5.00
5.99

6.00
6.99

7.00
7.99

8.00
8.99

9.00
9.99

10.00
10.99

≥11

Total

1.50- 1.99

0.35

1.86

3.21

2.53

1.06

0.82

0.01

0.00

9.84

2.00- 2.49

0.02

0.76

1.65

1.27

0.42

0.06

0.01

0.00

4.19

2.50- 2.99

0.00

0.35

0.62

0.85

0.30

0.11

0.02

0.01

2.26

3.00- 3.49

0.00

0.01

0.04

0.11

0.12

0.06

0.02

0.01

0.37

≥ 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

Total

18.79

26.99

25.53

18.88

6.33

3.73

0.10

0.02

100

Bảng 4: Tần suất của chiều cao sóng với các hướng sóng
và góc tác động tương đối so với hướng tàu ra
Hướng sóng (góc tác động lên hướng tàu ra)
Chiều cao
sóng (m)

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

108

130.5

153

175.5

198

220.5

243

0.00- 0.49

2.18

3.20

6.38

10.88

7.02

3.89

0.50- 0.99

0.98

1.86

3.88

6.72

4.73

1.00- 1.49

0.52

1.31

2.75

3.80

1.50- 1.99

0.21

0.47

1.86

2.00- 2.49

0.06

0.15

2.50- 2.99

0.00

3.00- 3.49

Others

Total

2.35

7.06

42.96

1.78

1.20

4.32

25.47

3.36

1.03

0.15

2.35

15.27

2.85

2.19

0.89

0.12

1.25

9.84

0.75

1.20

0.65

0.45

0.08

0.85

4.19

0.03

0.21

0.75

0.52

0.32

0.08

0.35

2.26

0.00

0.00

0.02

0.05

0.04

0.03

0.03

0.20

0.37

≥ 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

Total

3.89

6.84

15.85

26.25

18.51

8.39

4.01

16.39

100

5.3. Mô hình tàu đi/đến cảng
Giả thiết tàu đi/đến cảng theo quy luật phân bố mũ dưới dạng biểu thức sau:
F(t)= 1 - e-lt

(1)

Trong đó: F hàm phân bố xác suất thời gian tàu đến cảng; l là tần suất tàu đi/đến.
Với một giá trị l nào đó, thời gian tàu đến cảng t được mô phỏng như sau:
i = RANDOM(1,n)
ti = -log(i)/l

(2)

Trong đó: “RANDOM” là hàm ngẫu nhiên; n tổng số tàu tính toán; ti thời gian đến
cảng của tàu thứ i.
53

5.4. Phổ sóng tính toán
Trên cơ sở số liệu sóng tính toán liệt kê trong Bảng 3 và 4 hàm phổ sóng sẽ được
xác định và sử dụng trong tính toán dao động của tầu. Trong tính toán này, phổ cải
biên Pierson-Moskowitz đã được sử dụng và biểu diễn như sau:
124HS2
exp[ − 497(ωTz )−4 ]
T 4z ω5

Sη (ω) =

(3)

Trong đó: Sη là phổ sóng tính toán; Hs là chiều cao sóng có nghĩa; Tz chu kỳ dao
động của sóng; ω là tần số sóng.
5.5. Phổ dao động của tàu
Phổ dao động của tàu được xác định dựa trên phổ sóng tính toán qua biểu thức
sau đây:

Sr (ωe ) = H(ωe ) Sη (ωe )
2

(4)

Trong đó: Sr là phổ dao động của tàu, H là hàm chuyển tiếp được xác định thông qua
các phần mềm chuyên dụng dựa trên các thông số kỹ thuật của tàu. ωe là
tần số sóng có kể đến vận tốc tàu chạy.
5.6. Hàm xác suất tàu gặp nạn
Hàm xác suất Poisson được sử dụng nhiều hơn cả trong việc tính toán khả năng
gặp nạn của tầu. Hàm Poisson có thể viết cho một dao động ngẫu nhiễn của tàu chạy
trên luồng theo thời gian như sau:
P(β,Th) = 1 - exp(-νβTh)

(5)

Trong đó: P( ) là xác suất của tàu va chạm vào đáy luồng một lần trong khoảng thời
gian Th (giây); b là khoảng cách từ sống tàu đến đáy luồng; nb là hệ số
được xác định như sau:

νβ =

 1 β2 
1 m 2z
exp  −

2π moz
 2 m oz 

(6)

Trong đó: moz và m2z lần lượt là mô men trung tâm và mô men bậc hai của dao động
của tàu trong sóng được xác định như sau:

m oz =
m 2z =

∫

∞

∫

∞

0

0

Sr (ωe )dωe

(7)

ωe2Sr (ωe )dωe m

Thông thường trong thiết kế và khai thác luồng tàu, người ta thường quan tâm với
độ dự trữ dưới sống tàu là bao nhiêu để xác suất va chạm của tàu với đáy luồng nhỏ
hơn một giá trị nào đó. Do vậy, đặt:
P(β, Th) = a
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(8)

Từ phương trình 5, 6 và 8 ta có:

β = m 0z





 ln (1 − α) 
−2ln − 2

 T n m 2z 
 2π m oz 

(9)

Từ biểu thức (9) ta thấy, ứng với mỗi giá trị xác suất rủi ro a có thể chấp nhận được, ta
sẽ xác định được độ cao an toàn tương ứng của khoảng dự trữ dưới sống tàu b. Từ đó ta
có thể xác định được mớn nước lớn nhất của tàu ứng với độ sâu chạy tàu xác định.
5.7. Hệ số an toàn
Hệ số an toàn (hay nói cách khác là mức độ rủi ro có thể chấp nhận được) là một
trong những điều kiện quan trọng trong thiết kế và khai thác luồng tầu. Hệ số này được
xác định cho mỗi hành trình chạy tàu phải thỏa mãn điều kiện là xác suất tai nạn (mắc
cạn) phải nằm trong giới hạn cho phép. Theo đề xuất của PIANC, hệ số này là 3x10-5,
nghĩa là không được quá 3 tai nạn trong 100.000 lượt tàu chạy.
5.8. Số lần mô phỏng tối thiểu
Mức độ hội tụ của kết quả mô phỏng phụ thuộc vào số lần mô phỏng cho mỗi kịch
bản. Nghĩa là, số lần mô phỏng càng lớn, độ hội tụ của kết quả tính toán càng cao, hay
nói cách khác các thông tin mà mô hình đem lại càng chính xác.

Hình 2a. Tương quan giữa số lần mô phỏng và giá trị trung bình của thời gian đợi tàu
Hình 2a thể hiện mối quan hệ giữa thời gian đợi tàu với số lần mô phỏng. Có thể
nhận thấy rằng với số lần mô phỏng thấp, kết quả mô phỏng tương đối phân tán. Và
kết quả mô phỏng tương đối hội tụ sau 50 lần chạy.
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5.9. Kiểm chứng mô hình

Hình 2b. So sánh phân bố chiều cao giữa sóng mô phỏng và sóng thực đo
Hình 2b thể hiện 1 ví dụ so sánh giữa số liệu thống kế sóng được phát sinh từ mô
hình toán và sóng từ số liệu thu thập. Kết quả cho thấy đường mật độ chiều cao sóng
thu được từ mô hình toán tương đối tiệm cận với số liệu sóng thu thập.
5.10. Kết quả mô phỏng
Kết quả mô phỏng trên hình 3 cho thấy thời gian đợi tàu biến đổi tương đối tuyến tính
và tăng theo số lượt tàu đến cảng. Kết quả này giúp ta có thể giảm thời gian mô phỏng
trong trường hợp cần khảo sát biến thiên của thời gian đợi tàu khi mà số lượt tàu gia tăng.

Hình 3. Quan hệ giữa thời gian đợi tàu
và số lượt tàu đến cảng
(trường hợp hiện trạng)

Hình 4. Quan hệ giữa chi phí khai thác
gia tăng và số lượt tàu đến cảng
cho các độ sâu luồng khác nhau

Hình 4 thể hiện mối quan hệ giữa chi phí khai thác gia tăng (tổng chi phí đợi tàu và chi
phí bốc xếp tại bến chuyển tải) và số lượt tàu đến cảng cho các cao trình đáy chạy tàu khác
nhau. Có thể nhận thấy rằng chi phí khai thác gia tăng tăng rất nhanh theo độ giảm của độ
sâu chạy tầu. Dường như chi phí này giảm về 0 khi mà độ sâu chạy tàu sâu hơn -12 m.
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Hình 5. Quan hệ giữa tổng chi phí khai
thác và nạo vét (Ct) với chiều sâu luồng
cho các vận tốc tàu chạy khác nhau

Hình 6. Quan hệ giữa vận tốc
chạy tàu và Ct

Quan hệ giữa tổng chi phí (nạo vét ban đầu và chi phí khai thác gia tăng) và độ sâu
luồng cho các vận tốc chạy tàu khác nhau được thể hiện trên hình 5. Một điều rất thú
vị là với mỗi vận tốc chạy tàu khác nhau, tương ứng có một độ sâu luồng tối ưu (tại đó
tổng chi phí là nhỏ nhất).
Trên hình 6 cho thấy, tổng chi phí biến đổi không nhiều khi mà vận tốc chạy tàu
nhỏ hơn 7.5 hải lý/giờ cho trường hợp độ sâu luồng là -12m. Khi mà vận tốc chạy tàu
tăng lên, tổng chí phí tăng lên đáng kể. Có thể sơ bộ kết luận rằng vận tốc chạy tàu 7.5
hải lý/ giờ là vận tốc chạy tàu hợp lý.

Hình 7. Xác định cao độ chạy tàu tối ưu
Qua hình 7 cho thấy độ sâu luồng chạy tàu tối ưu (tại đó tổng chi phí là nhỏ nhất)
được xác định là -12m ứng với vận tốc chạy tàu hợp lý là 7.5 hải lý/ giờ.
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6. THAY CHO LỜI KẾT
Thiết kế chi tiết luồng tàu theo phương pháp mô hình mô phỏng đã được sử dụng
rộng rãi trên thế giới như là một điều kiện bắt buộc theo kiến nghị trong nhiều hướng
dẫn và quy trình thiết kế của nhiều nước. Việt Nam đang trên con đường phát triển về
khoa học công nghệ để hội nhập với thế giới. Do vậy, việc đầu tư nghiên cứu và ứng
dụng công nghệ mô phỏng trong thiết kế luồng tàu là việc khó tránh khỏi.
Để có thể chủ động ứng dụng được công nghệ này trong tương lai gần, cần phải
từng bước nghiên cứu các vấn đề sau đây:
Vấn đề nghiên cứu

Mục đích

Nguồn

Lý thuyết xác suất và độ tin cậy

Mô hình hóa điều kiện tự nhiên

Tài liệu

Mô hình dao động tàu trong sóng

Sử dụng trong mô phỏng nhanh

Mua phần mềm

Lý thuyết về các loại phổ sóng

Xác định loại phổ sóng trong tính toán Tài liệu

Mô hình mô phỏng nhanh

Thiết kế và quy hoạch luồng

Mua phần mềm

Mô hình mô phỏng thực

Như trên

Mua phần cứng
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CẦU PÁ UÔN - KỶ LỤC TRỤ CAO NHẤT VIỆT NAM
KS. NGÔ XUÂN THÌNH
KS. NGUYỄN VĂN THAO
và các kỹ sư Công ty Cổ phần TVTK Cầu lớn - Hầm
TÓM TẮT
Dự án cầu Pá Uôn là công trình trọng điểm tránh ngập giao thông Tây Bắc khi có
thuỷ điện Sơn La. Đây là Dự án rất phức tạp do có chiều cao thân trụ rất lớn được
thiết kế và thi công trong thời gian rất ngắn để phù hợp với tiến trình ngăn đập dâng
nước của thuỷ điện Sơn La. Nội dung trong báo cáo này nhằm mục đích giới thiệu
chung về Dự án và các điểm nổi bật trong quá trình nghiên cứu lập dự án, tính toán
thiết kế, chỉ đạo thi công, xử lý kỹ thuật và các thành quả thu được của Dự án.
A. CÁC GIẢI PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.1. Giới thiệu chung
1.1.1. Mở đầu
Tây Bắc có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng, đây là vùng núi cao hiểm trở,
địa hình phức tạp nhưng ẩn chứa bên trong nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong
phú. Việc chọn mực nước dâng lòng hồ nhà máy thủy điện Sơn La ở cao trình +215m
kéo theo hệ thống giao thông đường bộ ở khu vực Tây Bắc có nhiều đoạn bị ngập, ảnh
hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế toàn khu vực. Việc
đầu tư XD hệ thống giao thông tránh ngập, trong đó có Dự án cầu Pá Uôn trên tuyến
QL279 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đạt được các mục tiêu sau:
- Xây dựng cầu trong điều kiện thuận lợi nhất trước khi hồ thuỷ điện Sơn La tích
nước phát điện tổ máy số 1 với cao trình (+190.0m) vào cuối năm 2010.
- Phục vụ cho công tác di dân, tái định cư và di chuyển toàn bộ huyện Quỳnh Nhai
từ Tả ngạn sang Hữu ngạn sông Đà.
- Góp phần phát triển kinh tế và giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ách tắc
giao thông trong mùa mưa lũ.
Dự án được khởi công xây dựng ngày 28/5/2007 và thông xe kỹ thuật tháng
8/2010.
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1.1.2. Vị trí xây dựng
Cầu Pá Uôn bắc qua sông Đà, tại lý trình Km250+157.265 - QL279 thuộc địa bàn
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cách bến phà Pá Uôn hiện tại khoảng 1.2km về phía
thượng lưu.
1.2. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án
1.2.1. Quy mô cấp công trình và tiêu chuẩn kỹ thuật
- Cầu Pá Uôn quy mô vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT-DƯL.
- Tần suất thiết kế P1% ứng với mực nước dâng thuỷ điện Sơn La: +215.0m.
- Tổng bề rộng cầu ∑B = 9.0m, phần xe chạy B = 8.0m.
- Hoạt tải HL-93, bộ hành 300Kg/m2
- Cầu nằm trong vùng động đất cấp 8-9, hệ số gia tốc: Amax = 0.209.
- Thông thuyền sông cấp I, H = 10m, B ≥ 80m.
- Tải trọng va tàu tính cho xà lan 500DWT.
- Đường dẫn cấp IV miền núi, cấp tốc độ 40km/h, bề rộng: Bnền = 7.5m, Bmặt = 5.5m.
1.2.2. Phương án kết cấu cầu
Cầu gồm 01 liên dầm liên tục BTCT-DƯL, các nhịp dẫn giản đơn L = 39m, bố trí
theo sơ đồ: (4x39+75.5+4x130+75.5+2x39)m. Chiều dài toàn cầu Lc = 918.05m.
a) Kết cấu phần trên
- Khung dầm liên tục 6 nhịp tiết diện hình hộp, vách thẳng, chiều cao dầm thay đổi
từ H = 7.71m trên đỉnh các trụ đến H = 3.61m tại giữa nhịp và đầu dầm. Bề rộng đáy
hộp Bđáy = 6.0m; bề rộng đỉnh hộp Bđỉnh = 9.0m.
- Nhịp dầm dẫn giản đơn bằng BTCT DƯL tiết diện chữ I chiều dài nhịp L=39m,
mặt cầu liên tục nhiệt.
b) Kết cấu phần dưới
- Mố trụ dẫn: Thân đặc bằng BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi ∅1,5m.
- Các trụ cầu chính: T5, T9
+ Thân trụ 2 tường bản bằng BTCT dầy 2.0m, rộng 6.0m, khoảng cách tim
6.0m, giằng ngang dày 2.0m. Chiều cao thân trụ T5 = 51.0m, T9 = 62.0m,
móng cọc khoan nhồi ∅2.0m, mỗi trụ 10 cọc.
- Các trụ cầu chính: T6, T7, T8
+ Thân trụ 2 tường bản bằng BTCT dày 2.5m, rộng b = 6.0m cho đoạn trên và
b = 10m cho đoạn dưới, khoảng cách tim 6.5m, giằng ngang dày 2.0m. Chiều
cao thân các trụ T6 = 75.0m ; T7 = 89.5m, T8 = 87.0m.
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+ Trụ T6, T7, T8 được ngàm cứng với hệ dầm liên tục (75.5+4x130+75.5)m.
+ Bệ trụ hai bậc, móng cọc khoan nhồi đường kính ∅2.0m; mỗi trụ bố trí
22 cọc.
2. Các giải pháp thiết kế chính
2.1. Lựa chọn phương án cầu
Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, nhóm thiết kế đã đưa ra nhiều phương án kết cấu
cầu và sơ đồ nhịp chính để so sánh lựa chọn như: Cầu dây văng, cầu treo dây võng,
cầu nhịp dàn thép, cầu dầm BTCT-DƯL khẩu độ lớn L = 160m v.v...
Vì lý do an ninh quốc phòng và khu vực miền núi xa xôi việc duy tu bảo dưỡng và
bảo vệ gặp nhiều khó khăn, yêu cầu về tiến độ thi công gấp nhằm đảm bảo xây dựng
cầu phù hợp với tiến trình dâng nước của thuỷ điện Sơn La nên các phương án cầu hệ
dây, nhịp dàn thép và cầu BTCT-DƯL khẩu độ lớn không đạt được tiêu chí của dự án.
Phương án kết cấu cầu Pá Uôn bằng BTCT-DƯL nhịp L = 130m, đã đáp ứng được
các yêu cầu cấp thiết của dự án đề ra cũng như đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật của dự án.

Hình 1. Bố trí chung cầu Pá Uôn
2.2. Lựa chọn phương án kết cấu
2.2.1. Đặc thù kết cấu và các yêu cầu kỹ thuật với dạng cầu BTCT trụ khung cao
- Kết cấu dầm hộp liên tục 6 nhịp BTCT, nhịp chính 130m, trụ cao gần 100m, khối
lượng chính tập chung ở phần kết cấu nhịp trên đỉnh trụ.
- Kết cấu trụ cao có độ mảnh lớn, đặc biệt cầu xây dựng trong vùng lòng chảo, các
trụ có chiều cao thay đổi lớn (3 trụ giữa cao khoảng 75 ÷ 89m, 2 trụ biên cao khoảng
51 ÷ 62m).
- Cầu được xây dựng trong vùng động đất cấp 8 đến cấp 9, hệ số gia tốc A = 0.209
là rất lớn, đặc biệt các trụ ngập sâu trong lòng hồ (khoảng 70m). Khi xảy ra động đất,
ngoài dao động kết cấu, cầu còn chịu tác động của nước trong lòng hồ vào bề mặt thân
trụ.
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Từ các yếu tố mang tính chất đặc thù của kết cấu như đã nêu trên, việc giải bài
toán phi tuyến về kết cấu cầu và vật liệu là bắt buộc đối với cầu Pá Uôn, đặc biêt đối
với các trụ thuộc liên dầm liên tục phải có tính đáp ứng “Độ cứng lớn trong chịu lực và
đặc biệt mềm trong dao động”. Loại hình kết cấu thân trụ 2 tường bản bằng BTCT là
giải pháp tối ưu với cầu Pá Uôn có trụ cao ~100m.
2.2.2. Lựa chọn số lượng trụ ngàm
- Về nguyên tắc liên dầm liên tục 6 nhịp (75.5+4x130+75) = 671.0m với 5 trụ
khung, toàn bộ 5 trụ đều ngàm là tốt nhất trong thi công, khai thác và dưới tác động
của động đất. Tuy nhiên các trụ có độ cứng khác nhau (trụ càng cao độ cứng càng nhỏ),
đặc biệt dưới tác động co ngót, từ biến của bê tông và thay đổi nhiệt độ dẫn đến rất bất
lợi cho các trụ biên có chiều cao thấp.
- Để giải quyết vấn đề này, cơ quan TVTK đã nghiên cứu tính toán sơ đồ cầu 3 trụ
ngàm (3 khung) và sơ đồ trụ 5 khung. Kết quả như sau:
Phương án 3 khung (PA kiến nghị)

Phương án 5 khung (PA so sánh)

Hạng
mục
TT
so
sánh
1

Đặc
điểm
làm
việc
của
kết
cấu

Lực động đất phương dọc cầu chủ yếu
do 3 trụ chịu M = 47628.3KN.m
Lực động đất phương ngang cầu do 5
trụ chịu (Phương ngang bố trí gối cố
định) M = 49341.3 KN.m
Nội lực do tác dụng của nhiệt độ, co
ngót, từ biến tại hai trụ biên nhỏ
+ Co ngót: 342.2KN.m
+ Toc: 981.7KN.m
⇒ Giảm quy mô trụ biên T5&T9.

Lực động đất phương dọc cầu do
5 trụ chịu nên nội lực nhỏ hơn M =
26906.6KN.m.
Lực động đất phương ngang cầu
do 5 trụ chịu nội lực thân trụ nhỏ
M = 41220.9 KN.m.
Nội lực do tác dụng của nhiệt độ, co
ngót, từ biến tại hai trụ biên rất lớn
+ Co ngót: 22507.4KN.m
+ Toc: 27325.2KN.m
⇒ Lựa chọn tiết diện thân trụ và bố
trí cốt thép gặp rất nhiều khó khăn.

2

Điều
kiện
thi
công

Do lượng cốt thép ở 1 số trụ không
nhiều nên công tác đổ bê tông thuận
lợi.
Căn chỉnh biến dạng cánh hẫng thuận
lợi.

Thời gian thi công lâu hơn do số
lượng cọc khoan hai trụ biên lớn.
Lượng cốt thép ở các trụ nhiều đặc
biệt là hai trụ biên nên công tác đổ
bê tông khó khăn.
Căn chỉnh biến dạng cánh hẫng khó.

- Việc lựa chọn sơ đồ 3 khung cho hạng mục cầu chính Pá Uôn là hoàn toàn phù hợp.
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2.2.3. Lựa chọn kích thước dầm chủ L = 130m
Lựa chọn kết cấu dầm chính bao gồm chọn chiều cao dầm hợp lý vừa đảm bảo khả
năng chịu lực dầm đồng thời thỏa mãn tương quan độ cứng giữa dầm và trụ trong kết
cấu khung siêu tĩnh.
Chọn bề rộng đáy dầm đảm bảo ổn định ngang toàn cầu trong quá trình thi công và
khai thác.
Từ kết quả tính toán lựa chọn kích thước cơ bản của dầm chủ như sau:
- Mặt cắt ngang dầm hình hộp, vách thẳng, chiều cao dầm thay đổi từ H = 7.71m
trên đỉnh các trụ đến H = 3.61m tại giữa nhịp và đầu dầm. Bề rộng đáy hộp Bđáy = 6.0m;
bề rộng đỉnh hộp Bđỉnh = 9.0m.

Hình 2. Kích thước chung các khối dầm
2.3. Lựa chọn kết cấu thân trụ chính
Trong những năm gần đây, một số công trình cầu đã được đầu tư xây dựng ở
những nơi có địa hình hiểm trở như núi cao, sông sâu và có yêu cầu tĩnh không thông
thuyền lớn dẫn đến chiều cao thân trụ một số cầu được thiết kế rất cao. Cần phải phân
tích tính toán để lựa chọn loại hình kết cấu thân trụ phù hợp.
63

2.3.1. Giải pháp lựa chọn và tính toán kết cấu thân trụ
a) Lựa chọn loại hình thân trụ
Trụ đặc

Trụ 2 thân

TT

1

Chỉ tiêu
so sánh

Quy mô

KT Thân trụ: 2x(250 x 600)cm.
KT giằng ngang: (200 x 600)m.
Độ cứng kháng uốn dọc cầu lớn:

Độ cứng kháng uốn dọc cầu nhỏ:

EJdọc= 144 m4 ;EJngang = 256m4
Khả năng Jdọc= 332.5m ;EJngang = 90m
làm việc
Nội lực trong thân trụ do nhiệt độ, Nội lực trong thân trụ do nhiệt độ,
động đất, co ngót, từ biến lớn.
động đất, co ngót, từ biến nhỏ.
4

2

KT Thân trụ: (600 x 800)cm.

3

Khối lượng vật liệu thấp:
Khối
lượng vật Chỉ tiêu (30m3 / mdài)
liệu

4

Kiến trúc

4

Khối lượng vật liệu lớn:
Chỉ tiêu (48m3 / mdài)

Kết cấu thanh mảnh, có tính mỹ Kết cấu nặng nề, kém mỹ quan
quan cao

b) Lựa chọn kích thước mặt cắt ngang các nhánh thân trụ
- Với đặc điểm của cầu có trụ cao, chiều cao các trụ chênh lệch lớn, tác động phi
tuyến hình học và phi tuyến vật liệu phụ thuộc nhiều vào độ cứng của trụ.
- Phân bố tải trọng giữa các trụ sử dụng phương pháp lặp để xác định tải trọng
trong mỗi trụ và các vết nứt, mối quan hệ mômen-biến dạng tương đối nhằm lựa chọn
kích thước các nhánh thân trụ tối ưu.
2.3.2. Lựa chọn giằng ngang thân trụ
- Với dạng kết cấu thân trụ 2 nhánh tường bản BTCT, việc bố trí giằng ngang
nhằm đảm bảo khả năng ổn định của các nhánh. Tuy nhiên số lượng giằng ngang cũng
như độ cứng của giằng ngang tác động rất lớn đến độ cứng tổng thể của thân trụ có
chiều cao lớn và làm phát sinh nội lực lớn trong giằng ngang và các nhánh thân trụ
dưới tác động của chuyển vị lớn đỉnh trụ.
- Việc lựa chọn số lượng, kích thước giằng ngang cũng như kích thước các nhánh
thân trụ phải được tính toán kiểm tra với sơ đồ phi tuyến của cầu.
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a) So sánh lựa chọn bố trí giằng ngang
Có giằng
TT

Chỉ tiêu
so sánh

Độ cứng kháng uốn lớn.

1

Độ cứng kháng uốn nhỏ.

Nội lực trong thân trụ do nhiệt độ, Nội lực trong thân trụ do nhiệt
Khả năng động đất, co ngót, từ biến lớn
độ, động đất, co ngót, từ biến
làm việc
Giảm chiều dài tự do, thân trụ ổn nhỏ.
định.

2

Không giằng

Chiều dài tự do lớn gây mất ổn
định thân trụ.

Thi công thân trụ khó khăn hơn do Thi công đơn giản hơn do không
phải để cốt thép chờ dầm ngang.
Điều kiện vướng các dầm ngang.
thi công
Không phải làm giằng tạm thi công. Phải làm giằng tạm trong quá
trình thi công.

b) Lựa chọn khoảng cách và số lượng các giằng ngang
- Cầu Pá Uôn chiều cao thân các trụ và độ chênh lệch chiều cao giữa thân các trụ
biên và trụ giữa rất lớn (khoảng 2 lần), việc bố trí giằng ngang cho các trụ là yêu cầu
cấu tạo bắt buộc nhằm giảm độ mảnh cũng như tăng tính ổn định cho kết cấu thân trụ,
tuy nhiên việc xem xét bố trí giằng ngang cho các trụ đặc biệt là hai trụ biên cần phải
tính toán so sánh nhằm bố trí số lượng giằng ngang hợp lý đảm bảo độ cứng đồng đều
giữa các trụ là rất cần thiết.
+ Việc bố trí giằng ngang đảm bảo các nhánh thân trụ không bị mất ổn định
trong quá trình thi công và khai thác.
+ Ứng lực trong các nhánh thân trụ vừa đủ lớn, đảm bảo việc bố trí cốt thép
thuận tiện.
- Từ kết quả tính toán, lựa chọn bố trí số lượng giằng ngang như sau: Hai trụ biên
T5&T9 mỗi trụ 01 giằng ngang, ba trụ giữa T6, T7, T8 mỗi trụ 02 giằng ngang. Với số
lượng giằng ngang trên đảm bảo thân trụ ổn định trong quá trình thi công và khai thác.
Sau đây là kết quả tính toán so sánh:
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2.3.3. Sơ đồ khối tính toán thiết kế, lựa chọn kết cấu thân trụ
- Trên cơ sở việc hoạch định các số liệu đầu vào và nội dung tính toán như đã nêu
trên, việc lựa chọn kết cấu thân trụ chính được tiến hành theo sơ đồ khối như sau:

2.3.4. Giải pháp bố trí cốt thép thân trụ chính
- Với những kết cấu có chiều cao và độ mảnh lớn thì việc bố trí DƯL nhằm tăng
cường khả năng chịu lực và giảm kích thước hình học của cấu kiện là phù hợp. Tuy
nhiên với đặc thù cầu Pá Uôn được xây dựng trong lòng hồ thuỷ điện Sơn La, các thân
trụ chính bị ngập trong lòng hồ nên việc bố trí thân trụ DƯL không có tính khả thi. Trụ
cầu Pá Uôn chọn giải pháp bố trí cốt thép thường thân trụ.
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2.3.5. Giải pháp lựa chọn, bố trí gối cầu
- Việc bố trí gối tại hai trụ biên có chuyển vị rất lớn emax = 0.563m cũng là vấn đề
cần giải quyết phù hợp trong điều kiện cầu Pá Uôn.
- Khuyến cáo của các hãng sản xuất gối cần thiết phải bố trí gối giảm chấn, kích
thước gối rất lớn không phù hợp với kết cấu mũ trụ, giá thành cao, thời gian cung cấp
lâu ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.
- Từ thực tế nêu trên nhóm thiết kế đề xuất sử dụng gối chậu thép có độ chuyển
dịch ±250mm kết hợp bố trí chốt thép chống động đất trên đỉnh trụ. Dưới tác dụng của
co ngót, từ biến và nhiệt độ, gối chậu làm việc bình thường. Khi xuất hiện chuyển vị
lớn dưới tác động của động đất, các chốt thép sẽ tham gia chịu lực.
2.3.6. Kết luận
- Từ kết quả phân tích tính toán đã lựa chọn kết cấu các trụ thuộc liên dầm liên tục
như sau:

3. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án
TT

Tªn cÇu

Lo¹i cÇu

S¬ ®å cÇu chÝnh

ChiÒu cao
trô chÝnh
(m)

Khæ
cÇu
(m)

ChØ tiªu X D
cÇu chÝnh
(Tr/m 2)

N¨m
lËp
TDT

1

T¹ Khoa

§óc hÉng

(78+2x130+78)m

H=46.0m

11.0

23.34

2003

2

R .MiÔu

D©y v¨ng

(117+270+117)m

H=106.5m

15.7

43.82

2005

3

V Ünh Tuy

§óc hÉng

(90+6x135+90)m

H=30.0m

19.25

24.7

2005

4

R µo II

D©y v¨ng
hép thÐp

(70+120+40)m

25.5

40.1

2006

5

P¸ U«n

§óc hÉng

(75.5+4x130+75.5)m

9.0

56.3

2005

H=89.5m

B. CÁC GIẢI PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Dự án cầu Pá Uôn nằm trong tổng thể các công trình tránh ngập giao thông Tây
Bắc khi có thuỷ điện Sơn La, tiến độ xây dựng cầu phải gắn liền với tiến trình ngăn
đập dâng nước nhằm đạt được các mục tiêu sau:
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- Xây dựng cầu trong điều kiện thuận lợi nhất trước khi hồ thuỷ điện Sơn La tích
nước phát điện tổ máy số 1 với cao trình (+190.0m) vào cuối năm 2010.
- Phục vụ cho công tác di dân, tái định cư và di chuyển toàn bộ huyện Quỳnh Nhai
từ Tả ngạn sang Hữu ngạn sông Đà.
- Góp phần phát triển kinh tế và giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ách tắc
giao thông trong mùa mưa lũ.
Để thực hiện được các mục tiêu trên chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp mang
tính sáng tạo như sau:
1. Bố trí tổng thể mặt bằng và hệ thống năng lượng phục vụ thi công
Cầu nằm cách bến phà hiện tại ~1.2Km, địa hình khó khăn. Để triển khai thi công
các trụ dưới sông nhanh nhất, chọn giải pháp xây dựng đường công vụ từ hai đầu bến
phà dọc bờ sông vào vị trí xây dựng cầu, kết hợp xây dựng 02 trạm biến thế 750KVA
ở hai bờ để cung cấp năng lượng phục vụ thi công từ hai phía.
2. Lựa chọn cao độ đáy bệ và mực nước thi công các trụ dưới sông
Tiến độ thi công dự án phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ thi công hai trụ dưới sông
(T7, T8). Để đảm bảo tổng tiến độ thi công khoảng 24 tháng, việc thi công hai trụ dưới
sông chỉ được diễn ra trong 01 mùa khô (khoảng 6 tháng).
Căn cứ biểu đồ dự báo mực nước thi công (H10%), lựa chọn cao độ đáy bệ các trụ
dưới sông (T7, T8) là +135.0m; cao độ đỉnh bệ móng +142.5m. Với cao độ này đảm
bảo thời gian thi công cọc và bệ móng đảm bảo vượt lũ an toàn cũng như việc bố trí
chân đế cần cẩu tháp và vận thăng phục vụ thi công thân trụ không bị ảnh hưởng bởi lũ
P1% trên sông Đà trong điều kiện tự nhiên (chưa đóng đập).
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3. Biện pháp thi công móng cọc khoan nhồi các trụ dưới sông
Do lòng sông sâu, nước chảy xiết, địa tầng đáy sông không có tầng phủ nên không thể
đóng cọc ván thép, việc bố trí mặt bằng thi công cọc khoan nhồi gặp rất nhiều khó khăn.
Giải pháp được lựa chọn là tiến hành thi công cọc từ bờ ra phía sông, đảo đất được đắp lấn
kết hợp thả rọ đá giữ đất, tận dụng tối đa mực nước kiệt để thi công vượt lũ. Nhờ giải
pháp tạo mặt bằng trên, kết hợp Nhà thầu đã huy động tối đa thiết bị thi công nên việc
khoan cọc nhồi trụ T7, T8 thực hiện thuận lợi, an toàn không xảy ra sự cố trong suốt quá
trình thi công, đây là điểm mấu chốt để Dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.
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4. Biện pháp thi công kết cấu thân trụ
Trụ có chiều cao lớn nên được phân thành các đợt đổ bê tông với chiều cao mỗi đợt
đổ h = 4.0m đến 4.5m. Ván khuôn thân trụ dùng loại ván khuôn lắp trượt. Quá trình thi
công thân trụ mỗi trụ chính được bố trí cần cẩu tháp kết hợp máy bơm công suất lớn cấp
bê tông từ bờ ra vị trí trụ. Từ thực tế thi công cho thấy việc vận hành hệ thống ván
khuôn lắp trượt là rất hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thi công (khoảng 10ngày/ đốt).
Việc thi công hiệu quả kết cấu thân trụ như trên phụ thuộc các yếu tố chính như sau:
- Các Nhà thầu đã mạnh dạn trong việc đầu tư mua sắm các thiết bị đặc chủng
phục vụ thi công (Cần cẩu tháp, vận thăng H > 100m, bơm bê tông có chiều cao
Hmax = 300m). Thí nghiệm để lựa chọn thành phần cấp phối và phụ gia bê tông phù hợp.
- Cơ quan TVTK phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, TVGS và Nhà thầu trong việc
lập công nghệ thi công thân trụ trên cao trình Vụ KHCN Bộ GTVT phê duyệt và tổ
chức cho toàn công trường học tập trước khi triển khai thi công.
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5. Kiểm soát hình học trong quá trình thi công
Đối với cầu Pá Uôn với chiều cao thân trụ H > 100m, mặt khác dự án được chia
làm 5 gói thầu để triển khai thi công do đó việc kiểm soát hình học kết cấu thân trụ và
liên dầm liên tục trong suốt quá trình thi công được các cơ quan trong Bộ GTVT hết
sức quan tâm. Ý thức được tầm quan trọng của công việc nêu trên ngay từ những ngày
đầu triển khai thi công, được Bộ GTVT chỉ định thực hiện công việc này, Tổng Công
ty TVTK GTVT đã tiến hành đo đạc định vị và kiểm tất cả tim móng mố, trụ, cọc
khoan nhồi đốt thân trụ và các đốt dầm đúc hẫng. Chi tiết công tác đo đạc kiểm soát
trong quá trình thi công được TVTK lập đề cương chi tiết trình Bộ GTVT phê duyệt.
Cụ thể trong quá trình thi công đã tiến hành 5 đợt đo quan trắc, biến dạng và kiểm
soát số liệu thi công của các Nhà thầu. Qua đó đã kịp thời phát hiện sự sai khác của
tim các mố trụ cầu dẫn và cầu chính để đưa ra biện pháp khắc phục cho phù hợp.
C. MỘT SỐ XỬ LÝ KỸ THUẬT TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
1. Kiểm soát chất lượng bê tông
Do đặc thù cầu Pá Uôn với chiều cao thân trụ rất lớn vấn đề kiểm soát chất lượng
bê tông thân trụ và dầm liên tục được đặt lên hàng đầu. Quá trình thi công TVTK đã
phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu và TVGS lập công nghệ thi công thân trụ và dầm liên
tục trong đó đặc biệt lưu ý đến các yêu cầu về vật liệu, phụ gia và độ sụt yêu cầu tại vị
trí đầu ra của bê tông phải đạt 16 ± 2cm.
Được sự tập trung đầu tư của các Nhà thầu thi công, việc cung cấp bê tông được
thực hiện khoa học (mỗi trụ chỉ bố trí 01 máy bơm để bơm từ trạm trộn trên bờ ra
thẳng vị trí đổ bê tông) nên chất lượng bê tông thân trụ và dầm liên tục đạt yêu cầu tốt.
Tuy nhiên do có một số sơ xuất trong quá trình triển khai nên xảy ra hiện tượng
nổi vữa (với bề dày tại các góc khoảng 45cm) trên bề mặt một số đốt thân trụ, cũng
như hiện tượng nứt bề mặt thân trụ trong thi công. Các vấn đề nêu trên đã được TVTK
phát hiện và xử lý kịp thời không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình.
Từ hai sự cố nứt bê tông thân trụ nêu trên, cơ quan TVTK đưa ra một số nguyên
nhân chủ yếu như sau:
- Các nhà thầu và TVGS chưa tuân thủ tuyệt đối quy trình công nghệ thi công đã
được phê duyệt, cụ thể:
- Các mẻ trộn cấp phối không đều nhau, đặc biệt các mẻ bê tông cuối cùng công
tác giám sát nhiều khi không chặt chẽ.
- Độ sụt bê tông không đảm bảo (quá lớn), khi đầm cốt liệu lắng xuống phía dưới
gây ra hiện tượng nổi vữa như tại vị trí đốt S9 - trụ T7.
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- Công tác bảo dưỡng bê tông, tách dỡ ván khuôn và di chuyển ván khuôn lên thi
công đốt tiếp theo không tuân thủ các quy định gây ra hiện tượng nứt bề mặt bê tông
như tại vị trí đốt S5 - trụ T6.
2. Kiểm soát sai số trong quá trình thi công
Như đã nói ở trên trong quá trình thi công, Tổng Công ty TVTK GTVT đã tiến
hành đo đạc định vị 5 đợt, kết quả cho thấy các số liệu đo đạc định vị của Nhà thầu là
phù hợp. Tuy nhiên cũng có một số sai số phải xử lý khắc phục cụ thể như sau:
- Điều chỉnh toạ độ tim các bệ kê gối trên trụ dẫn do tim trụ có sai số trong thi công.
- Cắt ngắn đốt dầm đúc tại chỗ trên trụ T10 (67mm) do tim trụ T10 dịch ra phía sông.
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
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E. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THI CÔNG DỰ ÁN
Trong quá trình thi công, đã thực hiện khối lượng công việc chính như sau:
Bê tông (m3)

Cọc khoan

Thép

Thép

DƯL
(T)

thường
(T)

M60

M45

M40

M35

M15

Cộng

Gói thầu 01

54.7

846.1

863.4

468.5

2711.7

2554.9

132.9

6731.4

Gói thầu 2A

92.6

1046.6

2959.0

1283.6

7.1

44.8

4294.4

10/240

Gói thầu 2B

80.0

1856.7

4222.1

3802.5

104.4

8129.0

22/594

Gói thầu 2C

58.8

2023.0

4882.3

3802.5

104.4

8789.2

22/748

Gói thầu 03

172.6

3131.8

8057.0

5085.0

149.2

13291.2

32/1074

Tổng cộng

458.5

8904.2

20983.8

14442.1

535.7

41235.2

Hạng mục

2718.8

2554.9

D=1,5m

D=2,0m

(Cọc/m)

(Cọc/m)

53/673.5

53/673.5

86/2656

F. CÁC THÀNH QUẢ THU ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN
1. Thay đổi từ việc nâng cấp bến phà hiện tại sang xây dựng cầu
- Trong đề án tránh ngập giao thông khu vực Tây Bắc khi có thuỷ điện Sơn La,
tuyến QL279 vượt sông Đà được hoạch định theo phương án nâng cấp sử dụng lại bến
phà Pá Uôn hiện tại bởi các lý do: Chiều cao cầu rất lớn việc thiết kế và thi công là rất
khó khăn, kinh phí xây dựng cầu đòi hỏi rất lớn, tiến độ thi công rất gấp.....
- Thực hiện nhiệm vụ được giao cơ quan TVTK đã tiến hành nghiên cứu đưa ra
phương án kết cấu cầu đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật và tiến độ thi công nhanh nhất
nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của Dự án trình Bộ GTVT và chính phủ cho phép
đầu tư xây dựng.
2. Khả năng áp dụng kết cấu trụ mảnh dạng hai thân
- Với những ưu điểm như đã phân tích ở trên, kết cấu trụ mảnh “dạng hai thân”
cần được đưa vào nghiên cứu, so sánh trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng các
công trình cầu có chiều cao thân trụ lớn nhằm hợp lý hoá sự làm việc của kết cấu, tiết
kiệm vật liệu, thuận tiện thi công, nâng cao mức độ thẩm mỹ công trình cầu đặc biệt là
các công trình cầu có chiều cao thân trụ lớn ở địa hình núi cao, nút giao nhiều tầng trên
đường cao tốc.
3. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
- Dự án cầu Pá Uôn được triển khai xây dựng đồng bộ với tiến trình xây dựng nhà
máy thuỷ điện Sơn La đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối
với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.
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Đây cũng là cơ sở để triển khai và làm tốt công tác tái định cư, ổn định cuộc sống đồng
bào vùng lòng hồ đã vì sự nghiệp phát triển của đất nước chịu nhiều thiệt thòi.
- Quốc lộ 279 là tuyến giao thông huyết mạch đối với các tỉnh biên giới khu vực
phía Bắc và Tây Bắc, nên được thông tuyến góp phần đảm bảo giao thông thông suốt
trong mạng lưới giao thông Quốc gia và đảm bảo an ninh quốc phòng.
4. Kết luận, kiến nghị
Cầu Pá Uôn là công trình trọng điểm trong đề án tránh ngập giao thông Tây Bắc
khi có thuỷ điện Sơn La. Từ thực tế quá trình triển khai một dự án lớn và rất phức tạp
đã rút ra một số kinh nghiệm bổ ích trong quá trình tính toán thiết kế và chỉ đạo thi
công như sau:
- Tập trung trí tuệ tập thể, tiếp cận các công nghệ thiết kế và xây dựng cầu tiên tiến
trên thế giới vận dụng vào thực tế công trình nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo tính kinh
tế, kỹ thuật cao.
- Việc xem xét chính xác hoá các số liệu đầu vào cho thiết kế như: Hệ số gia tốc
động đất, tải trọng va tàu, lựa chọn giải pháp kết cấu và sơ đồ tính toán... phù hợp là
hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và có chi phí đầu tư hợp lý.
- Việc đầu tư có hiệu của các Nhà thầu thi công trong đầu tư mua sắm các thiết bị
đặc chủng phục vụ thi công (Cần cẩu tháp, vận thăng H > 100m, bơm bê tông có chiều
cao Hmax = 300m) đã góp phần rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công và kiểm
soát chất lượng các hạng mục công việc đặc biệt.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan TVTK với Chủ đầu tư, TVGS và Nhà thầu
trong việc lập hồ sơ công nghệ thi công kết cấu thân trụ, dầm liên tục và tổ chức cho
toàn công trường học tập trước khi triển khai thi công đã góp phần đẩy nhanh tiến độ
thi công và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong suốt quá trình thi công các
hạng mục công trình.
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CẦU HÀM LUÔNG - NHỊP DẦM BÊ TÔNG
CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG
LỚN NHẤT VIỆT NAM (L = 150M)
ThS. NGUYỄN THANH HÀ
Công ty Cổ phần TVTK Cầu lớn - Hầm
1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Mở đầu
Cầu Hàm Luông - QL60 thuộc tỉnh Bến Tre, nằm cách bến phà 2.3Km về thượng
lưu. Tại vị trí xây dựng cầu lòng sông rộng và sâu, nước chảy xiết, sông Hàm Luông là
luồng chính cho tàu pha sông biển với tĩnh không thông thuyền lớn mật độ tàu thuyền
cao. Quá trình khảo sát thiết kế thực hiện dự án đã đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét kỹ
càng như: Vị trí cầu, tĩnh không thông thuyền và đặc biệt là sơ đồ cầu với nhịp dầm
BTCTDƯL đúc hẫng cân bằng có khẩu độ 150m. Cầu Hàm Luông đã được khánh
thành vào ngày 20/4/2010. Công trình khẳng định tính đúng đắn của chủ trương kỹ
thuật, độ tin cậy của giải pháp thiết kế, tính mỹ quan của một công trình có quy mô lớn
cho cầu trong khu đô thị. Trong báo cáo này sẽ trình bày một số vấn đề kỹ thuật nổi
bật của quá trình khảo sát thiết kế công trình đặc biệt với khẩu độ dầm BTCT DƯL
liên tục đúc hẫng cân bằng lớn nhất Việt Nam.

Hình 1. Bản đồ giao thông khu vực dự án
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1.2. Những thông tin cơ bản về dự án
Điểm đầu dự án: Km15+500, điểm cuối dự án: Km27-QL60. Tổng chiều dài
8216m. Trong đó: cầu Hàm Luông dài 1277.2m.
Tiêu chuẩn thiết: 22TCN-272-01, TCVN 4054-85.
Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Cầu được thiết kế vĩnh cửu, bề rộng cầu B = 16m.
- Tốc độ thiết kế: 80km/h. Tần suất lũ thiết kế P 1%. Động đất khu vực cấp 6.
- Hoạt tải: HL-93 (Theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05) có kiểm toán hoạt tải H-30,
XB-80 (Theo tiêu chuẩn 22TCN 18-79) , người 0,3T/m2.
- Tĩnh không thông thuyền: cho tàu pha sông biển 1000DWT với BxH = 80x20.5m.
Kết cấu cầu chính
- Sơ đồ nhịp: (8x40 + 90 + 3x150 + 90 + 8x40)m. Tổng chiều dài cầu: L = 1277.2m.
- Phần trên nhịp chính 5 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục đúc hẫng sơ
đồ (90+3x150+90)m; Nhịp dẫn 2 bên: 2x8 nhịp dầm Super T 40m.
- Trụ chính móng cọc khoan nhồi D = 2m. Trụ dẫn cọc đóng 45x45cm và cọc
khoan nhồi D = 1m.
Tổng mức đầu tư: 780 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA7.
Cơ quan thiết kế: Tổng công ty TVTK Giao thông vận tải.
Khởi công: 17/1/2006; Khánh thành: 24/4/2010.
1.3. Đặc điểm khu vực

Hình 2. Phối cảnh dự án cầu Hàm Luông
Hai bờ sông khu vực cầu là vùng dân cư và vườn cây ăn quả. Địa hình thấp, tương
đối bằng phẳng. Hàm Luông là nhánh chính của sông Mê Kông dài 70Km, bề rộng
lòng sông biến đổi 1.2 ÷ 1.8km.
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Chế độ thuỷ văn và thuỷ lực của dòng sông vừa chịu ảnh hưởng của lũ và triều, có
Hmax1% = 1.76m, Lo = 1038m, Hmax - 5% = 1.67m.
Địa chất khu vực phía trên là đất yếu xen kẹp giữa cát bụi, sét dẻo chảy, tiếp theo
đó là sét cứng, phía dưới là các lớp cát mịn.
2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật dựa trên điều kiện tự nhiên của khu vực và các vấn đề
liên quan khác, qua nghiên cứu phân tích và so sánh các phương án kết cấu chính gồm:
dầm hộp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, dàn thép, dây văng; thấy rằng
phương án nhịp chính dầm BTCTDƯL đúc hẫng cân bằng đáp ứng tốt nhất các tiêu
chí của dự án và đã được chọn làm phương án nghiên cứu chi tiết.
2.1. Giải pháp Lựa chọn kết cấu
2.1.1. Lựa chọn sơ đồ nhịp cầu chính
Quá trình nghiên cứu so sánh các phương án khẩu độ nhịp BTCT DƯL đúc hẫng
cân bằng cho thấy nếu khẩu độ nhịp chính L < 110m thì móng cọc và trụ phải đủ lớn
để đảm bảo khả năng chống va do tàu bè, còn nếu sử dụng nhịp chính L > 170m thì
khối lượng sử dụng vật liệu nhịp tăng lên. Cả hai trường hợp này đều làm giá thành
công trình tăng cao vì vậy trong quá trình nghiên cứu, nhóm thiết kế đã triển khai
nghiên cứu chi tiết hai phương án dầm hộp liên tục BTCTDƯL đúc hẫng cân bằng sơ
đồ nhịp (8x40+90+3x150+90+8x40) và (9x40+80+3x130+80+9x40).
9x40m

8x40m

80m

90m

130m

150m

130m

150m

130m

150m

80m

90m

9x40m

8x40m

Hình 3. Các phương án khẩu độ nhịp
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2.1.2. Một số chỉ tiêu kỹ thuật của 2 phương án
Phương án
kết cấu
Sơ đồ nhịp

Phương án 1

Phương án 2

8x40+(90+3x150+90)+8x40≈ 1227.4m 9x40+(80+3x130+80)+9x40≈ 1227.4m

So sánh chi tiết
H = 3.0 ÷ 8.3m

Chiều cao dầm
3

2

H = 3.0 ÷ 7.7m

Bê tông dầm (m )

1.175m /m

1.18 m3/m2

Thép DƯL (T)

0.053 T/m2

0.06 T/m2

Thép thường (T)

0.188 T/m2

0.24 T/m2

4

12

Gối cầu (bộ)

3

Phương án 1 đã được lựa chọn làm phương án xây dựng cầu với nhiều ưu điểm cụ thể:
- Đáp ứng được yêu cầu thông thuyền, giảm thiểu khả năng va tàu có thể xảy ra.
- Kết cấu nhịp lớn thông thoáng thuận tiện cho giao thông đường thuỷ, điều này rất
có ý nghĩa đối sông Hàm Luông nơi có mật độ giao thông thuỷ tương đối lớn.
- Số lượng trụ phải thi công khu vực nước sâu ít (4 trụ chính), đẩy nhanh tiến độ
thi công, hạn chế tai nạn giao thông thủy trong thời gian thi công, giảm khối lượng
công trình phụ trợ.
- Công nghệ thiết kế và thi công phù hợp với các đơn vị thi công trong nước.
- Chiều cao dầm tại vị trí khống chế thông thuyền thấp hơn dẫn đến chiều cao đất
đắp tại mố thấp giảm chi phí xử lý nền đất yếu khu vực đường đầu cầu.
- Khẩu độ nhịp 150m lớn nhất Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ thiết kế và
thi công của đội ngũ kỹ sư tư vấn trong nước.
- Các chỉ tiêu về sử dụng vật liệu cho kết cấu tiết kiệm (so với các cầu khác có
chiều dài nhịp nhỏ hơn như cầu Thanh Trì, Tân Đệ, Hoàng Long... thì chỉ tiêu vật liệu
dùng cho cầu Hàm Luông là thấp hơn).
2.2. Các giải pháp kỹ thuật thiết kế nhịp chính l = 150m
Với sơ đồ nhịp 90+3x150+90m là nhịp cầu đúc hẫng cân bằng có chiều dài nhịp
L = 150m lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay đã đặt ra các vấn đề cần giải quyết như: ảnh
hưởng của từ biến, co ngót, sự thay đổi nhiệt độ... đến kết cấu dầm liên tục và các trụ cầu,
yêu cầu thuận tiện cho quá trình khai thác duy tu bảo dưỡng, khả năng đáp ứng của vật tư
đặc chủng cho công trình, đảm bảo tuổi thọ của các kết cấu cấu thành công trình. Trên cơ
sở đó, nhóm thiết kế đưa ra các mô hình kết cấu, giải pháp kỹ thuật so sánh, lựa chọn
phương án phù hợp nhất, tối ưu nhất để áp dụng vào thực tế cầu Hàm Luông.
2.2.1. Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ kết cấu và giải pháp
Qua nghiên cứu nhiều phương án liên kết dầm và trụ, nhóm thiết kế đã lựa chọn
nghiên cứu 2 phương án:
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Phương án 1: Kết cấu dạng gối có cấu tạo dầm hộp liên tục liên kết với trụ thông
qua các gối cầu.
Phương án 2: Kết cấu dạng ngàm có cấu tạo dầm hộp liên kết ngàm với các trụ chính.
Kết quả phân tích nội lực của các phương án:
Biểu đồ M

Biểu đồ Q

Kết
cấu
dạng
ngàm

Kết
cấu
dạng
gối

M«men lín

Hình 4. Biểu đồ nội lực các phương án.
Từ kết quả tính toán cho thấy ảnh hưởng của sơ đồ tính toán đối với kết cấu nhịp,
trụ chính là rất lớn. Kết cấu khung ngàm là kết cấu tối ưu cho nhịp chính.
Đặc điểm các phương án được mô tả chi tiết ở bảng sau:
TT
1
2

H¹ng môc
so s¸nh

C¸c ph¬ng ¸n

Ph¬ng ¸n 1
M« t¶ liªn kÕt
DÇm hép liªn tôc kª trªn c¸c
gèi cÇu
¶nh hëng cña t¶i ChiÒu cao dÇm t¹i trô sÏ lín
träng t¸c ®éng
h¬n dÉn ®Õn cao ®é tr¾c däc
- ®Õn dÇm liªn tôc toµn cÇu bÞ n©ng lªn.
DÇm cã kh¶ n¨ng co d·n
díi t¸c dông cña nhiÖt ®é,
co ngãt vµ tõ biÕn.
Chuçi dÇm khi co d·n lín
kÌm theo khe co d·n lín.

Ph¬ng ¸n 2
DÇm hép khung: dÇm ngµm trªn
4 trô chÝnh
ChiÒu cao dÇm thÊp h¬n kho¶ng
70cm so víi PA1.
Ph¸t sinh néi lùc siªu tÜnh khi
chÞu t¸c dông cña biÕn thiªn
nhiÖt ®é, co ngãt vµ tõ biÕn.
Chuçi dÇm co d·n ng¾n kÌm
theo khe co d·n nhá h¬n nhiÒu.
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C¸c ph¬ng ¸n

H¹ng môc
so s¸nh

TT

Ph¬ng ¸n 1

Ph¬ng ¸n 2

- ®Õn trô cÇu, gèi

Gi¶m ®îc sè lîng cäc KÕt cÊu mãng vµ th©n trô chÞu
trong bÖ mãng.
lùc lín h¬n do ¶nh hëng cña tõ
Lùc ®øng vµo gèi rÊt lín, biÕn, co ngãt vµ nhiÖt ®é.
cÊu t¹o gèi cÇu ®Ó ®¸p øng
néi lùc lín lµ rÊt khã kh¨n.

3

Thi c«ng

Phøc t¹p do ph¶i bè trÝ c¸c Thi c«ng thuËn tiÖn, t¨ng ®é æn
gèi xµ mò t¹m phôc vô thi ®Þnh cña kÕt cÊu
c«ng ®óc hÉng.

4

Duy tu b¶o dìng

Duy tu b¶o dìng vµ thay Kh«ng ph¶i duy tu b¶o dìng gèi
gèi rÊt phøc t¹p, tèn kÐm.
cÇu.

5

Tuæi thä gèi cÇu

Tuæi thä gèi cÇu thÊp.

NhËn xÐt

RÊt khã thùc hiÖn do c¸c Kh¶ thi, cã thÓ kh¾c phôc ®îc
®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ vµ kh¶ c¸c nhîc ®iÓm cña ph¬ng ¸n.
n¨ng thi c«ng.
thÝch hîp víi cÇu cã trô cao,
th«ng thuyÒn lín nh cÇu Hµm
Lu«ng.

T¨ng tuæi thä cña c«ng tr×nh do
kh«ng ph¶i dïng gèi cÇu

Trên cơ sở phân tích các ưu nhược điểm của từng phương án, nhóm thiết kế đã lựa
chọn kết cấu khung ngàm cho kết cấu cầu Hàm Luông với chiều dài nhịp dầm 150m
lớn nhất Việt Nam hiện nay. Để giải quyết bài toán này, nhóm thiết kế đã xem xét,
nghiên cứu các vấn kề kỹ thuật sau:
- Lựa chọn kết cấu thân trụ.
- Lựa chọn mặt cắt ngang dầm.
- Lựa chọn việc sử dụng cáp dự ứng lực ngoài trong dầm liên tục.
2.2.2. Lựa chọn chiều cao dầm và đường cong đáy dầm
Thường thường các cầu trước dây đường cong đáy dầm có phương trình: y = x(1,4-1,8)
và chiều cao dầm có tỷ lệ (1/17 ÷ 1/18) tại đỉnh trụ và (1/35 ÷ 1/40) tại giữa nhịp như:
Chiều dài nhịp
chính

Chiều cao dầm
giữa nhịp

Chiều cao dầm
ở đỉnh trụ

Thanh Trì

130m

3.0m

7.5m

Tân Đệ

120m

3.0m

6.5m

Yên Lệnh

120m

3.0m

6.8m

Tên cầu

Tại cầu Hàm Luông, sau khi nghiên cứu so sánh, cơ quan TVTK đã chọn đường
cong đáy dầm là phương trình bậc hai và chiều cao dầm có tỷ lệ: 1/50 tại giữa nhịp là
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3.0m và 1/18 tại đỉnh trụ là 8.2m. Với tỷ lệ nhịp và đường cong đáy dầm là phương
trình bậc 2 này đã đạt được các hiệu quả:
- Giảm các hiệu ứng do từ biến, nhiệt độ... là các tác động bất lợi cho dầm ngoài
BTCTDƯL liên tục đúc hẫng.
- Giảm được khối lượng vật liệu bê tông.
- Tăng hiệu ứng có lợi khi căng DƯL ngoài.
- Tăng vẻ đẹp cho công trình
- Hạ được chiều cao đất đắp tại mố cầu và rút ngắn được chiều dài cầu, đơn giản
trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực Mố.
90m

150m

150m

®êng cong bËc 2
cho cÇu hµm lu«ng

150m

90m

®êng cong bËc 1.4-1.8
(th«ng thêng)

Hình 5. Lựa chọn đường cong đáy dầm
2.2.3. Lựa chọn Kết cấu thân trụ
Các dạng trụ cầu có thể áp dụng cho cầu Hàm Luông: Trụ hai thân, trụ một thân
đặc như hình vẽ.

Hình 6. Các dạng kết cấu trụ
Stt

Hạng mục
so sánh

Các phương án
Phương án 1
Trụ chữ nhật hai thân

Phương án 2
Trụ thân đặc

1

Cấu tạo thân trụ

2

Khả năng làm Trụ dẻo giảm thiểu phát sinh Nội lực do từ biến co ngót, nhiệt
việc
nội lực trong dầm và thân trụ độ lên trụ và dầm liên tục lớn
do từ biến, co ngót, nhiệt độ.
hơn. Khó kiểm soát.
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Stt

Hạng mục
so sánh

Các phương án
Phương án 1

Phương án 2

3

Vật liệu

Tiết kiệm vật liệu do chiều cao Chiều cao dầm và kích thước
dầm thấp, thân trụ mảnh.
thân trụ lớn hơn dẫn đến khối
lượng cáp DƯL, bê tông, thép
trong nhịp dầm hộp và trong
thân trụ tăng lên đáng kể.

4

Kiến trúc

Sự có mặt của trụ hai thân sẽ Kết cấu thân đặc làm giảm mức
góp phần làm giảm bớt mức độ độ thông thoáng.
nặng nề của hệ thống kết cấu
phần trên và dưới.

5

Giải pháp
thuật

6

Thi công

kỹ Nội lực trong thân trụ nhỏ, có Nội lực thân trụ lớn, việc bố trí
thể thiết kế thân trụ dạng mặt cắt thân trụ và bố trí lượng
tường.
thép lớn khó khăn.
Công nghệ thi công đơn giản. Phương án này không khả thi.
Tạo độ ổn định trong quá trình
đúc hẫng dầm liên tục.

Biểu đồ ứng suất thớ trên dầm trong giai đoạn khai thác PA trụ thân đặc:

XuÊt hiÖn
øng suÊt kÐo

Biểu đồ ứng suất thớ trên dầm trong giai đoạn khai thác PA trụ 2 thân:

Biểu đồ ứng suất thớ dưới dầm trong giai đoạn khai thác PA trụ thân đặc:

XuÊt hiÖn
øng suÊt kÐo

Hình 7.
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Biểu đồ ứng suất thớ dưới dầm trong giai đoạn khai thác PA trụ 2 thân:

Biểu đồ nội lực (Q, My) trong giai đoạn khai thác PA trụ thân đặc:

Néi lùc th©n trô qu¸ lín,
M=570000kNm

Biểu đồ nội lực (Q, My) trong giai đoạn khai thác PA trụ 2 thân:

M=155000 kNm

Hình 8.

2000

2500

2500

2000

5000

2000

3000

2000

100

3000
100

2000 2000

4000

2000

500

500

Các phân tích trên cho thấy việc sử dụng kết cấu thân trụ đặc cho kết cấu khung
dầm liên tục chuỗi lớn là không khả thi, kết cấu trụ hai thân giải quyết được các vấn đề
về nội lực trong kết cấu dầm và thân trụ. Như vậy, phương án 1 có nhiều ưu điểm đã
được lựa chọn làm phương án xây dựng cầu Hàm Luông.

5000
19000

5000

2000

Hình 9. Cấu tạo kết cấu trụ
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2.2.4. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khác
a) Mặt cắt ngang dầm
- Lựa chọn dạng vách:
15800

15800
2%

250

2%

250

250

2%

B

B

3700

3900

B

B

3900

7

3700

650

2%

1

H2

500

500

700
500

700

500

8000

5749

Hình 10.
Các phương án

Hạng mục
so sánh

STT

Phương án 1

Phương án 2

1

Mô tả

Mặt cắt ngang vách xiên

Mặt cắt hai vách thẳng

2

Khả năng làm việc

Khả năng ổn định khí Kết cấu ổn định.
động học cao.
Tính chống xoắn tốt.
Tính chống xoắn kém.
Liên kết giữa dầm và trụ

3

Vật liệu

Tương đương

4

Kiến trúc, thẩm mỹ

Chưa phù hợp với kết cấu Tính thẩm mỹ cao, rất phù hợp
thân trụ
với dầm nhịp lớn, phù hợp với
kế cấu thân trụ.

5

Thi công

Thi công phức tạp.

Tương đương do chiều dày đáy
và vách phải lớn hơn.

Đơn giản.

Nhằm tăng cường khả năng ổn định và chịu lực của kết cấu, tăng tính thẩm mỹ cho
công trình, nhóm thiết kế đã đề xuất sử dụng mặt cắt ngang hộp vách thẳng.
- Lựa chọn số vách dầm hộp: Với khổ cầu B = 16m có thể lựa chọn mặt cắt ngang
hộp 2 vách hoặc 3 vách. Qua nghiên cứu nhóm thiết kế đã phân tích, tổng hợp so sánh
hai dạng mặt cắt như sau:
15800

15800
2%

B

B

650

250
B

B

700
500

H2
10000

8000

Hình 11.
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3900

700

500

700
500

700

2900

H2

2900

2%

250

650

250

2%

500

2%

3900

TT

Các phương án

Hạng mục
so sánh

Phương án 1

Phương án 2

1

Mô tả

Mặt cắt ngang dạng hộp hai Mặt cắt ngang dạng hộp ba
vách thẳng
vách thẳng

2

Khả năng làm việc

3

Vật liệu

Khối lượng bê tông và thép
nhỏ.
Cần thiết phải có cáp DƯL
ngang.

Khối lượng bê tông và thép
lớn làm tăng tĩnh tải dầm, từ
đó làm tăng vật liệu cáp
DƯL dọc.

4

Kiến trúc, thẩm mỹ

Dầm hộp nhỏ, thanh thoát.

Kết cấu dầm nặng nề.

5

Thi công

Đơn giản, tăng tiến độ thi Thi công phức tạp, thời gian
công.
thi công lâu.

Tính chống xoắn tốt hơn.

Nhằm tiết kiệm vật liệu, đơn giản hoá trong quá trình thi công nhóm thiết kế đã đề
xuất sử dụng mặt cắt ngang hộp hai vách kết hợp cáp dự ứng lực ngang bản mặt cầu.
Tuy nhiên, khi lựa chọn mặt cắt này, diện tích bê tông sẽ không đủ để bố trí cáp dự
ứng lực, do vậy cần phải nghiên cứu bổ sung cáp dự ứng lực ngoài.
16000
15000/2

15000/2

500

250

500

700

1500

8200

700

Hình 12. Mặt cắt ngang dầm hộp
b) Cáp dự ứng lực ngoài
- Kết hợp các giải pháp ở trên thì giải pháp sử dụng cáp dự ứng lực ngoài cho công
trình cầu Hàm Luông là cần thiết và hiệu quả nhằm: giảm trọng lượng bản thân của kết
cấu, cải thiện cường độ, dễ thay thế trong quá trình sử dụng.

Hình 13. Bố trí cáp DƯL ngoài
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2.3. Các giải pháp thiết kế thi công cáp Dự ứng lực ngoài
2.3.1. Ưu điểm cáp ứng lực ngoài
- Cải thiện điều kiện đổ bê tông do số lượng cáp và ống luồn cáp bên trong bê tông
ít, giảm diện tích bê tông bao xung quanh bó cáp từ đó giảm diện tích mặt cắt ngang
dầm, giảm trọng lượng dầm (phù hợp với mặt cắt ngang dầm có 2 vách).
- Thi công cáp DƯL ngoài và kiểm soát chất lượng dễ dàng.
- Cáp DƯL ngoài bê tông sẽ giảm thiểu các mất mát ứng suất do ma sát.
- Có thể thay bó cáp DƯL ngoài mà không làm ảnh hưởng đến bản thân kết cấu. Ưu
điểm này rất có ý nghĩa trong tương lai muốn tăng cường khả năng chịu lực của công trình.
2.3.2. Công nghệ thi công và bảo vệ chống ăn mòn
- Tại cầu Hàm Luông nhóm thiết kế sử dụng cáp DƯL ngoài có thể thay thế được
và điều chỉnh được lực căng trong quá trình khai thác. Đây là công nghệ mới lần đầu
áp dụng cho các công trình ở Việt Nam khác với cầu Non Nước, cầu Tân Đệ.
- Bó cáp DƯL gồm các tao cáp cường độ cao được bọc bởi ống HDPE, bên trong
có mỡ hoặc sáp nguồn gốc từ dầu mỏ. Vữa xi măng được bơm vào trong ống HDPE.

Hình 14.
- Thi công cáp DƯL ngoài theo trình tự: Lắp đặt bó cáp (luồn cáp, lắp neo, so
dây,..), bơm vữa, căng kéo cáp DƯL (căng cả bó hoặc căng từng tao một). Vữa được
bơm cấu thành các miếng đệm nhằm bảo vệ vỏ bọc xung quanh các tao cáp khỏi bị
phá hoại tại các khu vực truyền lực. Khoảng hở giữa ống luồn cáp và các tao cáp sẽ
được bơm đầy bởi vữa xi măng.
- Các cấu tạo trên đã: Tăng sự bảo vệ cho bó cáp chống cọ sát, tiết kiệm kinh phí
chế tạo do không phải đặt yên ngựa ở chỗ chuyển hướng, có thể thay thế cáp DƯL
ngoài một cách dễ dàng.
2.3.3. Bố trí cấu tạo
- Nội lực, hiệu ứng cáp DƯL ngoài phụ thuộc rất nhiều vào việc bố trí điểm neo và
điểm chuyển hướng. Việc lựa chọn hợp lý các điểm chuyển hướng sẽ tuỳ thuộc vào
từng công trình cụ thể, đối với công trình cầu Hàm Luông việc lựa chọn bố trí các
điểm chuyển hướng như sau: bố trí tại điểm chuyển hướng tại 1/4 Lnhịp, bố trí điểm neo
tại đỉnh trụ. Kết quả tính toán cho thấy các điểm trên là hợp lý về mặt chịu lực.
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Hình 15.
- Dưới tác động của xe cộ có thể gây ra các dao động của cáp ngoài. Qua nghiên
cứu và phân tích, các sợi cáp có chiều dài tự do khoảng 15m dao động lớn. Đối với
công trình cầu Hàm Luông nhóm thiết kế kiến nghị hạn chế chiều dài tự do của cáp từ
7.5-9m. Kết quả khi khai thác cho thấy đã hạn chế được dao động của cáp.

Hình 16.
2.3.4. Hiệu quả việc áp dụng cáp DƯL ngoài đối với công trình cầu Hàm Luông
- Giảm kích thước hình học của mặt cắt.
- Tiết kiệm được 8% vật liệu sử dụng cho kết cấu nhịp (khoảng 960m3 bê tông dầm).
- Có tác dụng phân bố lại ứng suất trong dầm, tạo sơ đồ chịu lực phù hợp khi chịu
tác dụng hoạt tải và ảnh hưởng của từ biến co ngót, biến thiên nhiệt độ.
Biểu đồ ứng suất thớ trên trong giai đoạn khai thác khi không áp dụng DƯL ngoài:

Biểu đồ ứng suất thớ trên trong giai đoạn khai thác khi áp dụng DƯL ngoài:

Hình 17.
87

Biểu đồ ứng suất thớ dưới trong giai đoạn khai thác khi không áp dụng
DƯL ngoài:

XuÊt hiÖn øng
suÊt kÐo

Biểu đồ ứng suất thớ dưới trong giai đoạn khai thác khi áp dụng DƯL ngoài:

Hình 18.
2.3.5. Phân tích và tính toán
Quá trình phân tích tính toán kết cấu, nhóm thiết kế đã sử dụng phần mềm RM7
tính toán và kiểm tra kết cấu nhịp dầm liên tục 90+3x150+90m.
- Mô hình kết cấu:

Hình 19.
- Mô hình cáp dự ứng lực trong và dự ứng lực ngoài:

Hình 20.

88

Hình 21. Thi công Đúc hẫng
2.4. Biểu đồ nội lực
Tải
trọng

Biểu đồ Q

Biểu đồ M

Tĩnh tải

Gối lún

Gradien
nhiệt độ
Từ
biến,
co ngót
Nhiệt
độ
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Tải
trọng

Biểu đồ Q

Biểu đồ M

Va tàu

Hoạt tải

Hình 23.

Hình 24. Thi công DƯL ngoài
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2.5. Độ vồng và đường kiểm soát độ vồng
bíc 00
- Thi c«ng khèi trªn ®Ønh trô
trªn c¸c trô nhÞp liªn tôc

bíc 01
- Thi c«ng khèi K1 c¸c c¸nh hÉng

bíc 02
- Thi c«ng khèi K2 c¸c c¸nh hÉng

bíc 03
- Thi c«ng khèi K3 c¸c c¸nh hÉng

bíc 04
- Thi c«ng khèi K4 c¸c c¸nh hÉng

bíc 05
- Thi c«ng khèi K5 c¸c c¸nh hÉng

bíc 06
- Thi c«ng khèi K6 c¸c c¸nh hÉng

bíc 07
- Thi c«ng khèi K7 c¸c c¸nh hÉng

bíc 08
- Thi c«ng khèi K8 c¸c c¸nh hÉng

bíc 09
- Thi c«ng khèi K9 c¸c c¸nh hÉng

bíc 10
- Thi c«ng khèi K10 c¸c c¸nh hÉng

bíc 11
- Thi c«ng khèi K11 c¸c c¸nh hÉng

bíc 12
- Thi c«ng khèi K12 c¸c c¸nh hÉng

bíc 13
- Thi c«ng khèi K13 c¸c c¸nh hÉng

bíc 14
- Thi c«ng khèi K14 c¸c c¸nh hÉng

bíc 15
- Thi c«ng khèi K15 c¸c c¸nh hÉng

bíc 16
- Thi c«ng khèi K16 c¸c c¸nh hÉng

bíc 17
- Thi c«ng khèi K17 c¸c c¸nh hÉng

bíc 18
- Thi c«ng khèi K18 c¸c c¸nh hÉng

bíc 19
- Thi c«ng khèi K19 c¸c c¸nh hÉng

bíc 20
- Thi c«ng khèi K20 c¸c c¸nh hÉng

bíc 21
- Thi c«ng khèi K21 c¸c c¸nh hÉng

bíc 22
- Thi c«ng khèi K22 c¸c c¸nh hÉng

bíc 23
- Thi c«ng khèi K23 c¸c c¸nh hÉng

bíc 24
- ChuÈn bÞ hîp long 2 nhÞp
biªn T8-T9, T12-T13

bíc 25
- Sau khi hîp long nhÞp biªn
T8-T9, T12-T13 vµ dì xe ®óc.

bíc 26
- ChuÈn bÞ hîp long nhÞp gi÷a
T9-T10, T11-T12.

bíc 27
- Sau khi hîp long nhÞp gi÷a
T9-T10, T11-T12 vµ dì xe ®óc.

bíc 28
- ChuÈn bÞ hîp long nhÞp gi÷a T10-T11

bíc 29
- Sau khi hîp long nhÞp gi÷a T10-T11
vµ th¸o dì xe ®óc.

bíc 30
- C¨ng c¸p D¦L ngoµi.

bíc 31
- Thi c«ng líp phñ mÆt cÇu.
- Hoµn thiÖn cÇu.

Hình 25.
2.6. Các giải pháp trong quá trình thi công
Ngoài các giải pháp kỹ thuật nêu trên, nhằm giảm thiểu các yếu tố tác động có hại
đến công trình, tăng khả năng chịu lực cho kết cấu, nhóm thiết kế đề ra một số biện
pháp cụ thể áp dụng cho công trình như sau:
- Sử dụng hệ thống tản nhiệt trong bê tông bê tông khối lớn, khống chế nhiệt độ thi
công sao cho có lợi nhất cho kết cấu.
- Bơm vữa chân cọc khoan nhồi đường kính D = 2.0m nhằm tăng khả năng chịu lực.
- Lắp đặt hệ thống quan trắc theo dõi độ vồng trong suốt quá trình thi công. Xây
dựng hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, hệ thống phòng thí nghiệm đáp ứng được
yêu cầu của dự án. Tổ chức quản lý thống nhất thường xuyên theo dõi toạ độ, cao độ,
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biến dạng công trình, làm số liệu cho TVTK cập nhật tính toán nhằm đảm bảo các yêu
cầu kỹ thuật thiết kế trong quá trình thi công.
- Soạn thảo Quy trình công nghệ thi công dầm đúc hẫng cân bằng khẩu độ 150m
bao gồm cả kết cấu các công trình phù trợ đà giáo ván khuôn thiết bị phục vụ thi công
làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng kỹ thuật thi công và nghiệm thu cho toàn bộ
công trình mà còn hướng dẫn chi tiết từng bước công nghệ thi công các hạng mục
công trình cho các nhà thầu thực hiện.

Hình 26. Cầu Hàm Luông sau khi hoàn thành
2.7. Kết luận
Trong quá trình thực hiện công tác thiết kế cầu Hàm Luông, nhóm thiết kế đã xem
xét một cách tổng thể hợp lý và xử lý hài hòa các vấn đề sau:
2.7.1. Về thiết kế
- Lựa chọn giải pháp hợp lý cho sơ đồ cầu, các kết cấu dầm và trụ cầu, góp phần
hạ giá thành và giảm thời gian xây dựng, đảm bảo kiểm soát chất lượng công trình.
- Ứng dụng công nghệ cáp dự ứng ngoài mới nhất để giảm tĩnh tải bản thân dầm,
tiết kiệm vật liệu thi công, tạo sơ đồ chịu lực phù hợp cho kết cấu nhịp, tạo khả năng
tăng cường công trình để có thể đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.
- Thiết lập kỷ lục mới ở Việt Nam về khẩu độ nhịp dầm hộp đúc hẫng, từ đó khẳng
định một lần nữa khả năng làm chủ về mặt thiết kế và công nghệ của tư vấn trong
nước.
2.7.2. Về kiểm soát chất lượng thi công
- Sử dụng hệ thống tản nhiệt trong bê tông bê tông khối lớn, khống chế nhiệt độ thi
công đã đảm bảo chất lượng thi công bê tông. Áp dụng vữa bơm chân cọc làm tăng
đáng kể khả năng chịu lực cho cọc khoan nhồi đường kính D = 2.0m.
- Kiểm soát độ vồng cầu bằng hệ thống quan trắc và kiểm tra tính toán theo thực
tế. Xây dựng Quy trình công nghệ thi công dầm liên tục đúc hẫng cân bằng nhịp 150m
và hệ thống quản lý chất lượng công trình.
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- Những đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng thi công nêu trên cho phép sử
dụng hợp lý thiết bị sẵn có của nhà thầu trong nước và khai thác có hiệu quả những
kinh nghiệm thi công các công trình tương tự.
Công trình cầu Hàm Luông đã lập nên kỷ lục mới ở Việt Nam về khẩu độ
nhịp dầm hộp đúc hẫng, từ đó khẳng định một lần nữa khả năng làm chủ
về mặt thiết kế và công nghệ của đơn vị tư vấn trong nước.
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
CẦU VÒM THÉP DÂY TREO MẠNG LƯỚI
KS. TRẦN QUỐC BẢO
và các kỹ sư phòng Cầu:
Trung tâm Tin học Tư vấn công trình GTVT (TEDI-CITEC)
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT
TÓM TẮT
Trong xu thế phát triển cầu thép nói chung, TEDI cũng được giao nhiệm vụ triển
khai thiết kế cầu vòm thép với dây treo dây xiên ứng dụng vào cầu Mỹ Lợi. Đề tài này
do nhóm thiết kế cầu Mỹ Lợi thực hiện nhằm tổng hợp những hiểu biết nhất định về
loại hình kết cấu này đồng thời phân tích, lựa chọn phương án thiết kế tổng thể cũng
như các bộ phận kết cấu cụ thể của cầu vòm thép dây treo mạng lưới.
1. GIỚI THIỆU
Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, kết cấu thép bắt đầu thu hút được
sự quan tâm của các cơ quan quản lý, các đơn vị thiết kế và thi công do khả năng vượt
khẩu độ lớn, trọng lượng nhẹ, tính công xưởng hóa cao, thi công nhanh chóng và dễ
đảm bảo chất lượng. Các loại hình kết cấu thép hiện đại đã bắt đầu được xây dựng như
cầu dây văng Cần Thơ với kết cấu dầm lai, cầu dây văng Bính với kết cấu dầm thépbêtông liên hợp, cầu Đông Trù với kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông, một số cầu vòm
thép khẩu độ trung bình trên đường sắt.
Đề tài Nghiên cứu thiết kế cầu vòm thép dây treo mạng lưới do nhóm thiết kế cầu
Mỹ Lợi thực hiện nhằm tổng hợp những hiểu biết nhất định về loại hình kết cấu này
đồng thời phân tích, lựa chọn phương án thiết kế tổng thể cũng như các bộ phận kết
cấu cụ thể của cầu vòm thép dây treo mạng lưới.
2. SƠ LƯỢC VỀ CẦU VÒM DÂY TREO XIÊN
2.1. Cầu vòm Nielsen
Cầu Oster Daleelven, Thụy Điển là cầu vòm bằng bê tông đầu tiên với dây treo
xiên đầu tiên với chiều dài nhịp 86m được Christani và Nielsen xây dựng vào những
năm đầu của thập niên 1920.
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Hình 1. Cầu Oster Daleelven, Thụy Điển
Dây treo với góc xiên không đổi giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản. Trong
các cầu Nielsen, các dây treo thường không cắt nhau, tuy nhiên kết cấu cầu vòm dây
treo được cấp bằng sáng chế năm 1925 thì các dây xiên lại cắt nhau.

Hình 2. Dạng kết cấu cầu vòm Nielsen được cấp bằng sáng chế
Cầu Castlemoron được xây dựng tại Pháp năm 1933 với chiều dài nhịp 145m là
cầu Nielsen dài nhất. Tiếp theo đó, 60 cầu Nielsen được xây dựng tại Thụy Điển trong
khoảng giữa hai thế chiến, với các thanh treo là các thanh thép.

Hình 3. Cầu Castelmoron, Pháp
2.2. Cầu vòm dây treo mạng lưới (NETWORK ARCH BRIDGE)
Kết cấu cầu vòm dây treo dạng lưới (Network Arch Bridge - NAB) được kỹ sư
người Na Uy, Per Tveit phát minh vào cuối những năm 1950, theo đó NAB được định
nghĩa là cầu vòm với các dây treo xiên cắt nhau ít nhất hai lần.
Giải pháp kết cấu tối ưu cho cầu vòm dây treo dạng lưới với khoảng cách các vành
vòm không quá lớn là sử dụng thanh căng bằng bản bê tông dự ứng lực dọc một phần.
Thông thường bản mặt cầu bị uốn ngang lớn hơn so với uốn dọc. Dự ứng lực một phần
sẽ hạn chế các vết nứt trong trong thanh căng bê tông (bản mặt cầu).
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Hình 4. Mặt cắt ngang bản mặt cầu BTCT
Bố trí dây treo là vấn đề cơ bản của tất cả các cầu vòm dây treo dạng lưới và làm
cho nó khác biệt cơ bản với cầu vòm thanh căng có dây treo thẳng đứng. Số lượng, góc
xiên và khoảng cách giữa các dây treo ảnh hưởng rất lớn đến sự làm việc của cả kết
cấu. Sơ đồ dây treo đạt hiệu quả cao là bố trí các dây treo có các điểm giao cắt hướng
tâm (dây treo hướng tâm) đã được Benjamin Brunn và Frank Schanack phát triển vào
năm 2003 [3]. Với cách bố trí dây treo này, khoảng cách giữa điểm trên của các dây
treo và góc giữa dây treo và vành vòm là không đổi.

Hình 5. Cầu Fehmarn Sound, Đức, 1964
Hệ dây treo dạng lưới làm cho kết cấu cầu vòm trở nên thanh mảnh hơn rất nhiều,
vì chúng làm việc như hệ dàn với mômen uốn rất nhỏ tại thanh căng và vành vòm. So
sánh với các loại cầu vòm thông thường, cầu vòm dây treo dạng lưới với thanh căng
bằng bản mặt cầu bê tông có thể thiết kiệm được một nửa khối lượng thép, tuy nhiên
giá thành tính trên mỗi tấn thép lại rất cao.
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2.3. Cầu vòm dây treo dạng lưới Nhật Bản (JAPANESE STYLE NETWORK
ARCH)
Năm 1960, G.S Masao Naruok đã có ý tưởng phát triển loại kết cấu cầu vòm dây treo
dạng lưới ở Nhật Bản. Hơn 50 cầu loại này đã được xây dựng và hầu hết đều sử dụng dây
treo có góc xiên không đổi. Khoảng một nửa các cầu vòm dây treo dạng lưới của Nhật Bản
có các vành vòm song song, còn lại là vành vòm nghiêng để tăng cường ổn định trong đó
cầu Shinhamadera là cầu vòm dây treo dạng lưới dài nhất với chiều dài nhịp 254m.

Hình 6. Cầu Shinhamadera, Nhật Bản, 1991
3. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Có thể thấy cầu vòm dây treo dạng lưới là loại công trình hiện đại có tính thẩm mỹ
cao, vượt được nhịp tương đối lớn. Bởi vậy trong bước lập dự án đầu tư, cầu chính cầu
Mỹ Lợi được kiến nghị áp dụng loại kết cấu này nhằm góp phần làm đa dạng kiểu
dáng kết cấu, kiến trúc cầu Việt Nam.

a. Cầu Bechyne - Séc

b. Cầu Nagara - Nhật Bản
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c. Wolin - Ba Lan

d. Cầu Fehmarn Sound, Đức

Hình 7. Một số cầu vòm thép dây treo mạng lưới đã xây dựng trên thế giới
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu cầu chính cầu Mỹ Lợi trong bước lập dự án đầu
tư, kết hợp tham khảo một số cầu vòm thép dây treo dạng lưới trên thế giới, căn cứ
điều kiện thực tế do lần đầu tiên áp dụng loại cầu này tại Việt Nam, tiến hành nghiên
cứu sâu hơn để lựa chọn kích thước, dạng sơ đồ kết cấu cho phù hợp. Các nội dung
chính cần được xem xét, nghiên cứu như sau:
- Nghiên cứu lựa chọn đường tim vòm;
- Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ và số lượng dây treo;
- Nghiên cứu hệ kết cấu bản mặt cầu và biện pháp chống mỏi cho bản mặt cầu;
- Nghiên cứu lựa chọn một số tiết diện kết cấu chính;
- Nghiên cứu lựa chọn kiểu dáng, kích thước trụ cầu;
- Nghiên cứu lựa chọn vật liệu sử dụng;
- Nghiên cứu biện pháp thi công, lắp đặt kết cấu nhịp vòm.
Báo cáo này trình bày nghiên cứu về lựa chọn sơ đồ bố trí dây treo là nội dung có
sự khác biệt lớn với các loại cầu vòm khác.
4. CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ DÂY TREO
4.1. Sơ đồ dây treo có góc xiên không đổi
Bố trí dây treo có góc và khoảng cách dây so với dầm chủ không đổi là dạng sơ đồ
mà hầu hết các cầu vòm dây treo dạng lưới của Nhật Bản, Hàn Quốc đều sử dụng. Đây
cũng là dạng sơ đồ dây treo áp dụng những cầu Nielsen được xây dựng ở Thụy Điển
trong khoảng giữa hai thế chiến. Các tác giả Nhật Bản cho rằng dây treo có góc xiên
không đổi có nhiều ưu điểm nhất.
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Hình 8. Cầu Network Arch với dây treo có góc xiên không đổi
Sơ đồ dây treo có góc xiên không đổi có ưu điểm là thông thoáng, số lượng dây
thường ít hơn so với sơ đồ dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm. Tuy nhiên, kích
thước vòm và dầm dọc (thanh căng) thường lớn.
4.2. Sơ đồ dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm (Radial Hanger)
Sơ đồ dây treo với các điểm giao cắt hướng tâm (dây treo hướng tâm) có góc và
khoảng cách dây không đổi so với vành vòm. Loại sơ đồ này thường sử dụng cho các
cầu vòm dây treo dạng lưới ở Châu Âu. Đây là sơ đồ dây treo đạt hiệu quả cao về khả
năng chịu lực, làm cho kết cấu cầu thanh mảnh hơn rất nhiều, tiết kiệm được vật liệu.

Hình 9. Cầu Network Arch với dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm
Đối với sơ đồ bố trí dây treo này, Benjamin Brunn và Frank Schanack đã nghiên
cứu tìm ra biểu đồ xác định số lượng dây treo hợp lý, thể hiện trong các hình dưới đây:

Hình 10. Sơ đồ dây xiên có các điểm giao cắt hướng tâm
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Có thể nhận thấy, khi bố trí dây treo theo sơ đồ này, số lượng dây treo hợp lý cho mỗi
vành vòm thường rất lớn. Ví dụ đối với cầu vòm Mỹ Lợi có chiều dài nhịp 150m, số
lượng dây treo cho mỗi vành vòm hợp lý nhất là n = 58÷74. Nếu chọn n = 64, tỷ số
n/s = 64/150 = 0.43 và s = 150m thì α = 410. Số lượng dây treo quá nhiều có thể làm giảm
độ thông thoáng, phức tạp khi thiết kế, thi công cũng như duy tu bảo dưỡng sau này.
5. ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA CÁC SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY
Như đã trình bày ở trên, đối với cầu vòm dây treo dạng lưới việc lựa chọn sơ đồ và
số lượng dây treo rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu cũng như kích
thước của các cấu kiện cơ bản. Lựa chọn sơ đồ dây treo phải đảm bảo thẩm mỹ, khai
thác tối đa khả năng chịu kéo của tất cả các dây treo, mômen uốn trong vòm nhỏ, góc
xiên của dây treo hợp lý để không làm cho thanh căng bị uốn quá nhiều khi một số dây
bị chùng, thi công lắp dựng dễ dàng.
5.1. Các trường hợp nghiên cứu
Để có cơ sở đánh giá, lựa chọn sơ đồ và số lượng dây treo hợp lý hơn, Tư vấn thiết
kế đã tiến hành phân tích, nghiên cứu 3 phương án bố trí dây treo như sau:
- Phương án 1: Bố trí dây treo như kiến nghị trong bước lập dự án đầu tư với dây
treo có góc xiên không đổi (góc giữa dây treo và thanh căng là 600), số lượng dây treo
cho mỗi vành vòm là n = 36.
- Phương án 2: Bố trí dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm, số lượng dây treo
cho mỗi vành vòm là n = 36, góc α = 450.
- Phương án 3: Bố trí dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm, số lượng dây treo
cho mỗi vành vòm là n = 52, góc α = 400.

Hình 11. Các phương án bố trí dây treo
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5.2. Kết quả phân tích nội lực

Hình 12. Biểu đồ mômen uốn trong vành
vòm và dầm chủ do tĩnh tải

Hình 14. Biểu đồ lực dọc trong vành vòm
và dầm chủ do tĩnh tải

Hình 13. Biểu đồ mômen uốn trong vành
vòm và dầm chủ do hoạt tải

Hình 15. Biểu đồ lực dọc trong vành
vòm và dầm chủ do hoạt tải

Hình 16. Đường ảnh hưởng của vành vòm
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5.3. Ổn định sườn vòm
Bảng thống kê hệ số ổn định các phương án
Mode

Hệ số Buckling (λ)
Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

1

5.735

5.638

5.719

2

8.837

8.404

9.393

3

11.211

10.765

10.914

4

11.242

10.798

10.947

5

15.737

10.846

14.497

6

16.037

10.870

14.522

7

16.348

12.199

15.078

8

16.386

12.201

15.351

9

17.223

13.383

15.802

10

17.767

13.520

15.817

Từ một số kết quả nghiên cứu chính như trên, cho thấy:
- Với các phương án bố trí dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm, biểu đồ
mômen uốn trong vành vòm, thanh căng có phần đồng đều và hài hòa hơn phương án
dây treo có góc xiên không đổi.
- Phương án dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm có giá trị mômen uốn trong
vành vòm và thanh căng giảm đáng kể khi số lượng dây treo tăng lên. Với cùng số
lượng dây treo, phương án này tỏ ra không có ưu điểm vượt trội so với phương án dây
xiên góc không đổi.
- Từ biểu đồ đường ảnh hưởng tại tiết diện A trên vành vòm, kết cấu vòm theo
phương án dây treo có các điểm giao cắt hướng tâm chịu hoạt tải đồng đều hơn
phương án dây xiên góc không đổi.
Như vậy, trên quan điểm kết cấu phương án 3 có thể giảm được mô men trong
vành vòm và dầm chủ, có khả năng thực hiện thiết kế kết cấu thanh mảnh hơn so với
các phương án khác. Phương án thiết kế cuối cùng được so sánh dựa trên các tiêu chí
sau:
- Kết cấu đơn giản, không yêu cầu chế tạo đặc biệt, phù hợp với năng lực chế tạo
của các đơn vị thi công trong nước, dễ dàng đảm bảo chất lượng và tiến độ đặc biệt là
đối với công trình đầu tiên sử dụng loại kết cấu vòm thép có dây treo xiên;
- Có khả năng duy tu, bảo dưỡng dễ dàng, đặc biệt là đối với các dây treo sử dụng
cáp và neo dự ứng lực dạng dây văng;
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- Kết cấu có khả năng đảm bảo chịu lực ở nhiều sơ đồ trong quá trình chế tạo, vận
chuyển và cẩu lắp vào vị trí.
Sau khi so sánh ưu, nhược điểm của các phương án, đặc biệt trong điều kiện lần
đầu tiên áp dụng kết cấu vòm dây treo dạng lưới tại Việt Nam, trên cơ sở học hỏi kinh
nghiệm của các nước trong khu vực như đã thiết kế thi công loại cầu này, kiến nghị sử
dụng phương án vòm thép có dây treo xiên góc không đổi, số lượng dây treo là n = 36.

Hình 17. Sơ đồ và số lượng dây treo kiến nghị cho cầu Mỹ Lợi
6. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT
Từ các nghiên cứu trên, đề xuất phương án thiết kế cho cầu Mỹ Lợi như sau:
- Kết cấu cầu vòm thép dây treo dạng lưới chiều dài nhịp 150m, mặt cắt ngang cầu
rộng 18.5m (chưa kể bề rộng hai vành vòm) đảm bảo 4 làn xe cơ giới và hai lề người
đi bộ kết hợp kiểm tra, duy tu bảo dưỡng cầu.
- Chiều cao đường tên vòm f = 30m (f/L = 1/5), trục vòm có dạng đường cong
parabol bậc 2.
- Bố trí dây treo có góc xiên không đổi, số lượng dây treo cho mỗi vành vòm
là n = 36 dây.
- Bản mặt cầu BTCT liên hợp đổ tại chỗ trên các bản thép có gắn các neo chịu cắt.
Bản thép này được liên kết với hệ dầm dọc, dầm ngang.
- Tiết diện vành vòm, thanh căng dạng hộp thép tổ hợp hàn, chiều cao hộp H = 1.8m
(sườn vòm) đến 2.0m (thanh căng), chiều rộng hộp B = 1.3m.
- Trụ cầu bằng BTCT có kiểu dáng phù hợp với kiến trúc của kết cấu vòm.
- Kết cấu nhịp vòm thép bao gồm vành vòm, dầm chủ, dầm ngang, … được chế
tạo tại nhà máy thành các mô đun và vận chuyển, tập kết tại bãi thi công. Vận chuyển
vòm thép ra vị trí bến, đưa xuống hệ nổi và chở đến vị trí xây dựng cầu. Kết cấu vòm
có thể được nâng hạ vào vị trí bằng cẩu có sức nâng lớn, hoặc hệ heavy lifting kết
hợp trụ tạm.
103

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Cầu Mỹ Lợi sử dụng kết cấu vòm dây treo mạng lưới là loại hình kết cấu chưa
được áp dụng tại Việt Nam. Quá trình thiết kế đòi hòi phải nghiên cứu đặc điểm chịu
lực của một số phương án nhằm hiểu sâu hơn về đặc điểm làm việc của các loại hình
kết cấu tương tự, từ đó lựa chọn phương án khả thi nhất. Do là công trình thuộc loại
lớn và có kết cấu mới được áp dụng tại Việt Nam trong điều kiện các đơn vị thi công
chưa có nhiều kinh nghiệm thi công kết cấu thép cũng như vòm thép, phương án thiết
kế đề xuất có phần thiên về an toàn nhằm đảm bảo chất lượng cuối cùng. Việc thiết kế
và thi công thành công dự án cầu vòm thép dây treo mạng lưới đầu tiên sẽ góp phần
làm đa dạng kiểu loại công trình cầu và thúc đẩy phát triển kết cấu cầu thép ở Việt
Nam trong thời gian sắp tới.
Trong quá trình thi công cầu Mỹ Lợi, các nghiên cứu sẽ được tiếp tục thực hiện về
các vấn đề chế tạo, lắp dựng, chống ăn mòn cho kết cấu thép. Đối với các công trình
tiếp theo, nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn có thể nghiên cứu thiết kế kết cấu vòm
thép có dây treo mạng lưới dạng hướng tâm với kết cấu vòm thanh mảnh và bản mặt
cầu bằng BTCT.
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THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU MỚI ÁP DỤNG
Ở VIỆT NAM CỦA CẦU CHÍNH DÂY VĂNG THUỘC DỰ ÁN
XÂY DỰNG NHẬT TÂN
ThS. NGUYỄN THANH VÂN
Giám đốc Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Ban QLDA85
KS. YUSUKE KAJIMURA
Giám đốc Tư vấn dự án xây dựng cầu Nhật Tân,
Công ty Tư vấn Chodai
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
Dự án cầu Nhật Tân thuộc đường vành đai II của thành phố Hà Nội. Tuyến dự án
bắt đầu từ điểm cách đê Hữu Hồng khoảng 800m tại khu vực phường Phú Thượng Quận Tây Hồ, kết thúc ở điểm giao với đường Nam Hồng tại Km 8+933,81 tại khu
vực huyện Đông Anh. Phần cầu vượt sông Hồng có chiều dài 3.755,0m, trong đó cầu
chính là cầu dây văng liên tục 6 nhịp (5 trụ tháp), các cầu dẫn là cầu dầm hộp BTCT
DƯL và cầu dầm Super-T.
II. TỔNG QUAN VỀ CẦU CHÍNH DÂY VĂNG
1. Phương án kết cấu phần cầu chính dây văng

Hình 1. Trắc dọc cầu Nhật Tân
- Sơ đồ nhịp và trắc dọc: Sơ đồ nhịp
L=(150+4x300+150)m. Trắc dọc cầu:
Bố trí đối xứng qua trụ P14 với độ dốc
dọc 0,5% và bán kính đường cong đứng
R = 60.000m. Tỷ lệ nhịp bên (nhịp
biên/nhịp chính) là 0,5. Tỷ lệ giữa
chiều cao trụ tháp phía trên mặt cầu và
chiều dài nhịp chính là 1/4.

Hình 2. Mặt cắt ngang
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- Bề rộng cầu và mặt cắt ngang: Bề rộng cầu B = 33,2m, bố trí 4 làn xe tiêu chuẩn,
02 làn xe buýt, 02 làn hỗn hợp và đường đi bộ.
- Khổ thông thuyền: Cầu bố trí 2 khổ thông thuyền BxH = 80x10m ở giữa nhịp
P12-P13 và P15-P16.
- Các cáp văng: Được bố trí theo hình dẻ quạt, là loại cáp gồm các sợi song song
(PSS) với cường độ căng kéo 1.770 MPa, số lượng sợi cáp thay đổi từ 139 đến 337/bó
cáp. Khoảng cách dọc điển hình giữa các neo cáp ở dầm L = 12,0 m, ở hai bên các trụ
tháp L = 24,0 m.
- Hệ dầm cầu: Bao gồm hai dầm biên (dầm chính) và các dầm ngang. Dầm biên có
dạng chữ I cao h = 3.0m. Dầm ngang điển hình có chiều dài L = 33,2m, đặt cách nhau
4,0 m theo chiều dọc cầu. Vật liệu dùng cho các dầm cơ bản là thép SM490Y, ở các vị
trí trụ tháp dùng thép SM570.
- Bản mặt cầu: Dày 26cm bằng BTCT và BTCT DƯL với cường độ 40MPa, các
bản mặt cầu được đúc sẵn ngoại trừ tại hai đầu cầu được đổ tại chỗ, liên kết với các
dầm biên và dầm ngang bằng các neo kiểu đinh.

Hình 3. Trụ tháp
- Tháp cầu: Bằng BTCT hình chữ A, mặt cắt rỗng, có chiều cao h = 109,31111,56m.
- Móng trụ tháp: Vòng vây cọc ống thép, đường kính D = 1,2m, chiều dày d = 1420mm, chiều sâu cọc L = 32-38m.
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2. Tiêu chuẩn thiết kế
- Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN-272-05. Riêng phần móng cọc vòng
vây ống thép, gối cao su giảm chấn và các kết cấu khác được thiết kế theo tiêu chuẩn
và hướng dẫn của Nhật Bản (Tiêu chuẩn cho cầu đường bộ I-V và Sổ tay cho gối cầu
đường bộ).
- Các thông số đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, gia tốc động đất... được
lấy phù hợp với điều kiện tại khu vực xây dựng.
III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU MỚI ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM
1. Cầu dây văng liên tục nhiều nhịp
a) Đặc điểm kết cấu của cầu dây văng nhiều nhịp
Đối với cầu dây văng 2 hoặc 3 nhịp, các lực từ các nhịp chính chuyền lên tháp cầu
phần lớn sẽ được phân bố xuống kết cấu trụ tháp và trụ neo ở biên thông qua dây neo
(dây văng ngoài cùng nối tháp và trụ neo). Trong khi đó, ở các nhịp giữa của cầu dây
văng nhiều nhịp, lực từ các nhịp chính chuyền lên trụ tháp sẽ được phân bố chủ yếu
xuống kết cấu trụ tháp và dầm của nhịp bên cạnh. Vì trụ neo cứng hơn rất nhiều so với
dầm, nên so với cầu dây văng 2-3 nhịp, trụ tháp (ở giữa) và dầm của cầu dây văng
nhiều nhịp sẽ chịu nhiều lực hơn, dễ mất ổn định hơn. Do vậy, trong thiết kế và thi
công cầu, thì công nghệ của cầu dây văng nhiều nhịp phức tạp hơn cầu 2-3 nhịp rất
nhiều, đặc biệt trong công tác tính toán ổn định. Vì vậy, đối với các cầu dây văng
nhiều nhịp đã thi công, thông thường người ta phải thiết kế kết cấu tháp có độ cứng
lớn (cầu Rion Antirion) hoặc hệ dầm có độ cứng lớn (Milau), hoặc bổ sung các trụ neo
ở giữa các nhịp.
b) Ứng dụng công nghệ cầu dây văng liên tục nhiều nhịp cho dự án cầu
Nhật Tân

*/ Lựa chọn số nhịp
Để lựa chọn số lượng nhịp cho phần cầu chính dây văng, các phương án cầu dây
văng 5, 6 và 7 nhịp đã được so sánh trên quan điểm kỹ thuật, kinh tế và thi công, cụ
thể như sau:
Sơ đồ chịu lực của các phương án:
- Đối với phần dầm: Số lượng nhịp ít, chiều dài nhịp lớn thì nội lực trong dầm càng
lớn, chi phí cho hệ dầm tăng.
- Đối với tháp: Số lượng nhịp càng nhiều, số lượng tháp càng lớn, thời gian thi
công kéo dài và chi phí bê tông tăng.
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- Đối với móng: Số lượng nhịp tăng, số lượng cọc và bê tông bệ tăng. Mặt khác
nếu số lượng móng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, dòng chảy của sông
gây ra xói cầu và giao thông đường thuỷ.
Kết quả tính toán chi phí được tập hợp như sau:

Trên cơ sở các phân tích nói trên, phương án cầu dây văng 6 nhịp liên tục 5 trụ
tháp đã được chọn làm phương án để thiết kế, thi công.
*/ Lựa chọn phương án dầm
Để lựa chọn phương án dầm cho phần cầu chính, 2 phương án dầm thông dụng cho
cầu dây văng đã được đem so sánh đó là: Phương án dầm thép chữ I liên hợp bản mặt
cầu bê tông và phương án dầm BTCT DƯL. Cụ thể như sau:
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Cầu dây văng dầm liên hợp Thép Bêtông

Cầu dây văng dầm Bê tông

Tính hợp lý Rất hợp lý khi sử dụng thép để đỡ Không có cầu dây văng nhiều nhịp
về mặt kết phần mặt cầu bê tông và dùng mặt liên tục nào sử dụng dầm Bê tông.
cấu
cầu bê tông để chịu lực nén từ cáp
văng. Đã được sử dụng ở các cầu dây
văng nhiều nhịp.
Thời gian thi Cấu tạo bản mặt cầu phù hợp với Mặt cầu nặng đòi hỏi các mối nối
công
phương pháp lắp phân đoạn, do đó ngang khi lắp dựng. Công tác đổ
thời gian thi công ngắn hơn đáng kể.
bê tông, căng kéo dự ứng lực sẽ
làm tăng thời gian thi công.
Chi phí thi Hợp lý
công

Mặt cầu bê tông chi phí rẻ hơn
một chút, nhưng cần nhiều dây
văng đắt tiền hơn, do đó cũng
không giảm được chi phí so với
phương án cầu liên hợp.

Mỹ quan

ít cáp văng hơn và mặt cầu mỏng hơn Dầm bê tông nặng yêu cầu nhiều
tạo vẻ kiến trúc hiện đại hơn và thanh cáp văng, bản mặt cầu dày hơn và
thoát dễ nhìn hơn.
các trụ tháp to hơn khiến cho kiến
trúc nặng nề không thanh thoát.

Đánh giá

Hợp lý và đáp ứng mọi yêu cầu.

Không có mẫu và không đáp ứng
được yêu cầu về thời gian hoàn thành.

Trên cơ sở so sánh trên, phương án dầm chữ I liên hợp bản mặt cầu bê tông đã
được chọn. Loại dầm biên này được sử dụng cho rất nhiều cầu dây văng lớn trên thế
giới, ví dụ cầu Rion Antirion ở Hy Lạp có nhịp chính là 560m, cầu Alex Frazer ở
Canadavà cầu Bính ở Việt Nam có nhịp cầu là 260m, vv…
c) Mô hình tính toán
Các mô hình được triển khai cho hai loại phân tích: Mô hình cho các phân tích dọc
và mô hình khác cho các phân tích ngang. Mô hình phân tích dọc có gồm các phần tử
dầm dọc để lấy thông số độ cứng dọc trục và độ cứng kháng uốn ngoài mặt phẳng,
xoắn. Mô hình phân tích ngang bổ sung thêm các phần tử dầm ở hai biên để lấy các
thông số lực dọc trục, uốn trong mặt phẳng.

Hình 5. Mô hình phân tích dọc
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Hình 6. Mô hình phân tích ngang
d) Kết quả tính toán kết cấu nhịp
Axial force (STRENGTH I & II & III)

Axial force (kN/Girder)
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Hình 7. Biểu đồ lực dọc trục
Bending Moment (STRENGTH I & II & III)

Bending Moment (kNm/Girder)
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Hình 8. Biểu đồ mô men uốn
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Hình 9. Biểu đồ lực cắt

2. Móng vòng vây cọc ống thép
a) Giới thiệu về móng vòng vây cọc ống thép (SPSP)
Móng vòng vây cọc ống thép - SPSP (hay còn gọi là móng cọc ống thép dạng
giếng) là kết cấu móng dạng kín, được cấu tạo gồm các cọc ống thép có đường kính
D = 0,5-1,5m, chiều dày t = 6-22mm, các cọc này được nối với nhau bằng các tai nối
để tạo thành hệ thống các cọc gắn liền với nhau trên một chu vi kín (hình tròn, ellipse
hoặc hình chữ nhật).

Hình 10. Móng SPSP hình ellipe
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(Hình ảnh thi công móng SPSP ở cầu Nhật Tân)

(Chi tiết tai nối cọc)

Hình 11.
Tính chất làm việc cơ học của kết cấu móng SPSP là sự kết hợp giữa móng cọc ống
thép và móng giếng chìm. Các lực ngang, lực thẳng đứng và mô men tác dụng lên móng sẽ
được phân bố đều trên toàn kết cấu móng. Khả năng chịu lực chính của móng là tổng hợp
của lực ma sát dọc theo chu vi toàn bộ móng và phản lực tại mũi cọc. Mặt khác, vì mặt cắt
móng kín nên khả năng chịu uốn và cắt của kết cấu móng này là rất lớn nhờ khả năng chịu
lực tương hỗ giữa các cọc đơn. Tải trọng từ kết cấu phần trên được chuyền xuống kết cấu
móng thông qua các đinh neo chịu uốn và chịu cắt được hàn vào các cọc ống thép để liên
kết bệ móng và kết cấu móng. Vì kết cấu móng SPSP được đặt nằm trong đất có môi trường
ổn định, nên hiện tượng gỉ hầu như không xảy ra, theo tính toán chỉ 1mm/100 năm.

(Sơ đồ phân bố mômen giữa các cọc đơn)

(Sơ đồ phân bố phản lực
của móng SPSP)

(Sơ đồ neo liên kết móng SPSP và bệ trụ)
Hình 12.
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Nếu xét về mặt kỹ thuật, so với các loại móng thông dụng khác (cọc khoan nhồi,
móng giếng chìm), móng SPSP có ưu điểm vượt trội khi công trình đi qua vùng địa
chất dạng cát hoặc cát lẫn cuội sỏi, đặc biệt là nơi có nguy cơ động đất lớn, vì các đặc
tính sau:
- Kích thước kết cấu có thể giảm đến tối thiểu nhờ khả năng chịu lực cao của thép,
điều đó đồng nghĩa với việc làm giảm ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xói.
- Loại móng này có khả năng chịu lực tốt, đặt biệt là chịu va chạm tàu thuyền và
động đất nhờ tính đàn hồi của kết cấu.
- Dễ kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công, tiến độ thi công nhanh.
- Móng SPSP không chỉ sử dụng là một bộ phận kết cấu vĩnh cửu mà còn được sử
dụng như vòng vây tạm phục vụ thi công. Điều đó sẽ làm giảm chi phí xây lắp, thời
gian thi công và diện tích phục vụ thi công trên sông.

Hình 13. So sánh móng SPSP vừa là vòng vây tạm vừa là kết cấu vĩnh cửu
với các phương án khác
Loại móng này có nhược điểm là: Giá thành tương đối cao. Trong quá trình thi
công, yêu cầu phải có hệ thống trang thiết bị hiện đại, có năng lực lớn và đội ngũ nhân
sự có tay nghề cao để thực hiện các công tác: Đóng cọc, hàn cọc, phun vữa tai nối, hàn
đinh neo và cắt bỏ cọc ống thép dưới nước. Không thi công được ở những khu vực địa
chất có đá.
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b) Ứng dụng công nghệ móng SPSP trong quá trình thực hiện dự án xây dựng
cầu Nhật Tân

Bố trí móng SPSP trụ P12
và P15

Bố trí móng SPSP trụ P14
và P13

Bố trí móng SPSP trụ P16

Hình 14.
Bảng tổng hợp số liệu cọc ống thép của dự án cầu Nhật Tân
P12

P13

P14

§êng kÝnh cäc (m)
C¸c cäc
èng thÐp
bªn ngoµi

P15

P16

1.20

§é dµy têng (mm)

20

21

17

16

20

Sè lîng cäc èng thÐp

78

78

78

78

78

ChiÒu dµi tõng cäc (m)

37,5

31,5

31,5

33,0

32,0

ChiÒu dµi cäc phÇn
khung v©y (m)

13,5

13,5

10,5

13,5

13,5

Cäc èng
thÐp c¸c
hµng gi÷a
giÕng

Sè hµng cäc

4

4

4

4

4

§é dµy têng (mm)

14

14

14

14

14

Sè lîng c¸c cäc thÐp

40

40

40

40

40

ChiÒu dµi tõng cäc (m)

32,1

26,1

26,1

27,6

26,6

C¸c cäc
bªn trong

Sè lîng c¸c cäc

-----

6

6

-----

30

§é dµy têng (mm)

-----

14

14

-----

14

ChiÒu dµi tõng cäc

Kh«ng

26,1

26,1

Kh«ng

26,6

6

6

5

6

6

Thêi gian ®æ bª t«ng ®¸y mãng

Mùc
níc lµ
+9,5 m
vµ 1
gi»ng

Mùc
níc lµ
+9,5 m
vµ 1
gi»ng

Mùc
níc lµ
+4.0 m
vµ 2
gi»ng

Mùc
níc
lµ+4.0
m vµ
c¸c
gi»ng 3

Mùc
níc lµ
+7.0 m
vµ 1
gi»ng

§µo bªn ngoµi khung v©y (m)

Kh«ng

Kh«ng

Cã (5m)

Kh«ng

Cã (5m)

Sè lîng c¸c gi»ng bªn trongkhung
v©y

* Hao hôt ®é dµy mÆt ngoµi 1-mm do ¨n mßn ®îc tÝnh to¸n.
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- Các tải trọng dùng trong thiết kế lấy theo quy trình 22TCN-272-05 bao gồm:
Tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng xung kích, áp lực nước, nhiệt độ và động đất. Thiết kế theo
phương pháp ứng suất cho phép (ASD) của Nhật Bản.
- Các tổ hợp tải trọng tính toán:
Điều kiện tải trọng

Tổ hợp tải trọng

Hệ số an toàn

(DC+DW)+LL+IM+PL+WA**+SC**

3.0

(DC+DW)+LL+IM+PL+WA**+SC**+TU

3.0

(DC+DW)+0.5(LL+IM+PL)+WA**+SC**+EQ

2

Bình thường
Bình thường + Nhiệt
Động đất

Ghi chú:

** Tác động của lũ thiết kế.
* Tác động của nước trung bình năm.

*/ Tổng hợp kết quả tính toán nội lực đỉnh bệ
T¶i träng

Ph¶n lùc

§¬n vÞ

P12

P13

P14

P15

P16

kN/br.

348,483

267,963

269,634

267,974

264,156

Uèn

kN.m/br.

874,576

996,215

976,942

998,712

826,370

C¾t

kN/br.

8,611

9,632

9,155

9,634

8,614

§K

Th¼ng ®øng

kN/br.

348,302

266,797

269,919

267,620

263,974

th«ng thêng 2

Uèn

kN.m/br.

C¾t

kN/br.

12,565

11,542

9,158

11,693

12,568

Th¼ng ®øng

kN/br.

335,063

257,097

261,133

257,728

252,036

Uèn

kN.m/br.

705,629

622,113

608,806

1,411,970

620,500

C¾t

kN/br.

13,244

13,383

13,271

29,863

13,295

Th¼ng ®øng

kN/br.

335,774

257,728

260,509

257,728

251,436

Uèn

kN.m/br.

C¾t

kN/br.

20,181

29,884

35,859

29,863

20,615

Th¼ng ®øng

kN/br.

335,774

257,728

260,509

257,728

251,436

Uèn

kN.m/br.

637,946

633,850

642,498

633,850

570,983

C¾t

kN/br.

12,175

13,512

13,521

13,512

12,175

Däc

§K th«ng thêng 1 Th¼ng ®øng

§Þa chÊn

Ngang

§Þa chÊn

Giã

1,236,359 1,182,160

977,089

1,186,163 1,170,638

1,064,800 1,407,790 1,742,790 1,411,970

947,204
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*/Cốt thép đỉnh bệ
Lùc c¸c cÊu kiÖn

§¬n vÞ

P12

P13

P14

P15

P16

kN.m/m

13,575

14,052

14,961

13,925

12,750

(Th«ng
thêng-1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

3,405

3,518

3,853

3,349

3,382

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

(Th«ng
thêng -1)

14,302

15,075

14,473

14,345

12,366

(Wind)

(Wind)

(Wind)

(Wind)

(Wind)

2,659

2,635

3,031

2,461

2,663

(Wind)

(Wind)

(Wind)

(Wind)

(Wind)

Cèt thÐp däc t¹i ®ØnhKÝch thíc/kho¶ng c¸ch

2 x D43

2 x D43

2 x D51

2 x D43

2 x D43

@ 300

@ 300

@ 300

@ 300

@ 300

Cèt thÐp däc t¹i ®¸yKÝch thíc/kho¶ng c¸ch

3 x D43

3 x D43

2.5 x D51

3 x D43

2 x D51

@ 150

@ 150

@ 150

@ 150

@ 150

Cèt thÐp ngang t¹i ®ØnhKÝch thíc/kho¶ng c¸ch

2 x D43

2 x D43

2 x D43

2 x D43

2 x D38

@ 300

@300

@300

@300

@300

Cèt thÐp ngang t¹i ®¸yKÝch thíc/kho¶ng c¸ch

2.5 x D43

1xD51@150

2.5 x D43

2.5 x D43

1.5 x D51

@ 150

2xD51@300

@150

@150

@150

M«men uèn
tèi ®a däc
C¾t tèi ®a däc

M«men uèn
tèi ®a ngang
C¾t tèi ®a ngang

kN/m

kN.m/m
kN/m

*/ Tính toán chốt liên kết
Lùc thµnh phÇn

§¬n vÞ

Uèn däc

P12

P13

P14

P15

P16

Th«ng
thêng-2

Th«ng
thêng-2

Th«ng
thêng-2

Th«ng
thêng-2

Th«ng
thêng-2

(kh«ng cã
(kh«ng cã
(kh«ng cã
(kh«ng cã
(kh«ng cã
xãi, lùc næi) xãi, lùc næi) xãi, lùc næi) xãi, lùc næi) xãi, lùc næi)
Ph¶n lùc th¼ng ®øng

kN/cäc

5,215

5,106

4,857

4,933

4,897

Ph¶n lùc ngang

kN/ cäc

167

154

124

156

167

C¨ng kÐo t¹i cèt thÐp

MPa

150.8

157.0

154.9

148.8

180.3

øng suÊt c¨ng cho
phÐp cña cèt thÐp

MPa

185

185

185

185

185

Giã

Giã

Giã

Giã

Giã

(kh«ng xãi,
næi)

(kh«ng xãi,
næi)

(kh«ng xãi,
næi)

(kh«ng xãi,
næi)

(kh«ng xãi,
næi)

P12

P13

P14

P15

P16

Uèn ngang

Lùc thµnh phÇn
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§¬n vÞ

Ph¶n lùc th¼ng ®øng

kN/ cäc

3,465

3,481

3,666

3,293

3,217

Ph¶n lùc ngang

kN/ cäc

170

187

187

187

170

C¨ng kÐo t¹i cèt thÐp

MPa

160.76

169.4

170.1

160.8

192.1

øng suÊt c¨ng cho
phÐp cña cèt thÐp

MPa

200

200

200

200

200

Chèt cèt thÐp gia cè
Sè chèt cèt thÐp gia
cè

SM490A-SD (§êng kÝnh = 22 mm)
/ cäc

180

180

188

168

168
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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH BẾN BỆ CỌC CAO
CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Ở VIỆT NAM
RESEARCH CALCULATED THE EARTHQUAKE LOAD
ON THE PILE TYPE-PORT IN VIETNAM
PGS.TS. PHẠM VĂN THỨ
KS. TRỊNH TIẾN LỢI
Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Hàng hải
TÓM TẮT
Bài viết trình bày những nguyên tắc chủ yếu trong việc xác định tải trọng địa chấn
tác dụng lên công trình bến bệ cọc cao đối với một cấp động đất cụ thể theo bản đồ
phân vùng gia tốc nền trên lãnh thổ Việt Nam.
ABSTRACT
The paper presents the basic principles for determining the seismic loads acting on
the pile type-port with a specific level seismic zoning map based on the acceleration of
Vietnam's territory.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành năm 1997 đã quy định việc thiết kế
kháng chấn cho công trình xây dựng tại những nơi có khả năng xảy ra động đất là yêu
cầu bắt buộc. Nguy cơ động đất ở Việt Nam là từ thấp đến trung bình, nước ta cũng đã
xây dựng bản đồ phân vùng động đất trên toàn lãnh thổ, bản đồ phân vùng gia tốc nền
theo địa danh hành chính.
Công trình bến bệ cọc cao là một dạng kết cấu phổ biến đã và đang được áp dụng
nhiều trong xây dựng công trình bến ở nước ta. Thực tế, do nhiều nguyên nhân khách
quan và chủ quan, trong thiết kế các công trình bến bệ cọc cao ở nước ta chưa quan
tâm tới tác động của tải trọng động đất lên công trình. Tuy nhiên, trong thời gian gần
đây những số liệu thống kê tình hình động đất ở Việt Nam cho thấy xảy ra khá thường
xuyên, mặc dù cường độ không cao, song việc không xét đến tải trọng động đất tác
dụng lên công trình bến cảng là một rủi ro chưa thể nói trước. Vì vậy, tác giả của bài
báo này đặt vấn đề nghiên cứu tính toán một dạng công trình bến bệ cọc cao chịu tác
dụng động đất làm cơ sở đánh giả ảnh hưởng của chúng đến công trình bến cảng.
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2. ĐỘNG ĐẤT TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC TA
2.1. Khái niệm về động đất và độ lớn động đất
Động đất là hiện tượng dao động rất mạnh nền đất xảy ra khi một nguồn năng
lượng lớn được giải phóng trong thời gian rất ngắn do sự nứt rạn đột ngột trong phần
vỏ hoặc trong phần áo trên của quả đất.
Động đất là sự giải thoát đột ngột một lượng năng lượng lớn tích tụ trong một thể
tích nào đó bên trong Trái đất. Thể tích tích tụ năng lượng đó gọi là vùng chấn tiêu hay
lò động đất và tâm của vùng gọi là chấn tiêu. Vị trí hình chiếu trên bề mặt của Trái đất,
nằm ngay trên chấn tiêu gọi là chấn tâm. Khoảng cách giữa chấn tiêu và chấn tâm gọi
là độ sâu chấn tiêu (hình 1).

§é s©u chÊn tiªu H

Kho¶ng c¸ch chÊn t©m L

¸ch

K

c
ng
ho¶

ªu
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Ê
h
c

R

§øt gÉy

Hình 1. Vị trí phát sinh động đất.
Cấp động đất (I): Cường độ chấn động mà động đất gây ra trên mặt đất được đánh
giá theo các thang phân bậc mức độ tác động của động đất đối với các kiểu nhà cửa,
công trình, đồ vật, con người và biến dạng mặt đất. Hiện nay, trừ ở một vài quốc gia,
trên thế giới đều sử dụng thang 12 cấp để đánh giá cường độ chấn động. Ở Bắc Mỹ
người ta dùng thang 12 cấp gọi là thang Mercalli cải biến MM (Modified Mercalli
Scale). Liên Xô, các nước Châu Âu và nước ta sử dụng thang 12 cấp gọi là thang
MSK-64, được Hội đồng địa chấn Châu Âu thông qua năm 1964 (M, S, K là 3 chữ cái
đầu của tên các tác giả xây dựng thang cấp động đất này: Medvedev (Liên Xô),
Sponhauer (Đức), Karnik (Tiệp)). Thang MM sử dụng ở Bắc Mỹ và thang MSK-64
nói chung trùng nhau. Thang MSK đã được bổ sung nhiều lần từ năm 1964 và năm
1992 Đại hội đồng địa chấn Châu Âu họp ở Praha đã thông qua để áp dụng dưới tên
“Thang cấp động đất Châu Âu” EMS (European Macroseismic Scale 1992). Một số
nước Châu Âu như Ý, Thụy Sĩ sử dụng thang 10 cấp thành lập từ cuối thế kỷ 19. Ở
Nhật Bản người ta sử dụng thang JMA chỉ gồm có 7 cấp.
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Bảng 1. Những đặc trưng của dao động nền theo thang MSK-64.
Cấp động
đất I

Gia tốc nền a,
cm/s2

Vận tốc nền v,
cm/s

Biên độ dao động A,
mm

V

12 - 25

1,0 - 2,0

0,5 - 1,0

VI

25 - 50

2,1 - 4,0

1,1 - 2,0

VII

50 - 100

4,1 - 8,0

2,1 - 4,0

VIII

100 - 200

8,1 - 16,0

4,1 - 8,0

IX

200 - 400

16,1 - 32,0

8,1 - 16,0

X

400 - 800

32,1 - 64,0

16,1 - 32,0

a- Gia tốc của đất đối với chu kỳ dao động từ 0,1 đến 0,5 giây (s);
v- Tốc độ của đất đối với chu kỳ từ 0,5 đến 2 (s);
A- Biên độ của tâm khối lượng con lắc có chu kỳ dao động riêng 0,25 (s).
2.2. Một số trận động đất điển hình tại vùng ven biển ở nước ta trong những
năm gần đây
- Hai trận động đất mạnh nhất ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta đã được phát hiện
bằng máy đo và điều tra thực địa xảy ra ngày 12-4-1970 và 24-5-1972 ở phía Tây thị
xã Sông Cầu (Phú Yên). Chấn tâm của chúng chỉ cách nhau 20 km theo phương kinh
tuyến, nên khó tách riêng chấn động gây ra bởi các trận động đất này. Các nhà địa
chấn nước ta đã dựng bản đồ đẳng chấn chung cho 2 trận động đất này. Dựa vào số
liệu thực địa và quan trắc bằng máy, độ lớn của 2 trận động đất này vào cỡ M = 5,3 độ
Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 13 km.
- Ngày 5/8/2005, TP. HCM cũng bị rung lắc dữ dội khi một trận động đất xảy ra
ngoài khơi (cách Vũng Tàu 20 - 30 km), cường độ 4 ÷ 5 độ richter.
- Đêm 28/11/2007, xảy ra trên đới đứt gãy Bình Thuận - Vũng Tàu có cường độ
4,5÷5 độ Richter tại tâm chấn. Cả thành phố chao đảo vì dư chấn, nhà rung chuyển
khiến nhiều người chạy tán loạn ra khỏi nhà.
- Sáng ngày 23/06/2010, động đất 4,7 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi vùng
biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động. Một số khu vực ở
TP. HCM có thể cảm nhận được sự rung lắc. Theo thông tin sơ bộ từ Viện Vật lý
địa cầu, khu vực xảy ra động đất nằm ở đoạn đứt gãy gần đảo Phú Quý, cách bờ
biển khoảng 150 km. Vùng đứt gãy này thuộc ranh giới của trũng Nam Côn Sơn,
trũng Cửu Long.
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3. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG, NỘI LỰC VÀ
CHUYỂN VỊ ĐỊA CHẤN
3.1. Kiểm tra điều kiện biểu diễn kết cấu bên trên của phân đoạn dưới dạng
đĩa cứng
Điều kiện kiểm tra:

K vv .L3
< 25
EJ

(1)

Trong đó:
Kvv - hệ số độ cứng ngang của nền cọc của phân đoạn, (kN/m);
L - chiều dài phân đoạn, (m);
EJ - độ cứng kết cấu của công trình bên trên về uốn trong mặt phẳng ngang, (kN.m2).
3.2. Xác định các đặc trưng độ cứng của phân đoạn
- Xác định chiều dài chịu uốn, chiều dài chịu xoắn của cọc;
- Xác định khối lượng tấm phân đoạn có xét đến thiết bị công nghệ: M;
- Xác định mô men quán tính của khối lượng phân đoạn: θ
- Xác định các hệ số độ cứng của cọc khi dịch chuyển đầu cọc (Cpx, Cpy) và khi
xoay Cpϕ trong mặt phẳng nằm ngang:
- Xác định độ cứng của nền cọc theo công thức:
n

K vv = ∑ Cpx
p =1

n

=
K
 vϕ ∑ Cpx .y px
p =1

n

K ϕϕ = ∑ (Cpx .y 2p + Cpy .x 2p + Cpp )

p =1

- Xác định độ lệch tâm về kết cấu theo chiều dài phân đoạn giữa khối tâm và tâm
cứng của nền cọc:

e=

K vϕ

(2)

K vv

3.3. Xác định chu kỳ dao động riêng, hệ số động học và hệ số hình dạng
- Tần số dao động riêng của phân đoạn được xác định bằng phần mềm Sap2000
hoặc theo công thức:

ω1, 2 =

1  K vv K ϕϕ 
+

±
2 M
θ 

2

K 2vv .e 2
1  K vv K ϕϕ 
−

 +
4 M
θ 
M.θ

(3)
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- Chu kỳ dao động riêng được xác định theo công thức:
Ti = 2π/ωi

(4)

- Xác định các hệ số động học βi bằng cách tra đồ thị hình 2 phụ thuộc vào cấp đất
nền và chu kỳ Ti:

Hình 2. Hệ số động học b đối với đất cấp I, II, III.
- Xác định các hệ số hình dạng ηv1; ηv2; ηϕ1; ηϕ2 bằng cách tra đồ thị hình 3, hình 4
phụ thuộc vào độ lệch tâm (e) và tham số (λ):
+ Tham số λ đặc trưng cho mối quan hệ giữa tần số dao động xoắn và dao động
tịnh tiến của phân đoạn khi không có lệch tâm được xác định theo công thức:

λ=

K ϕϕ
θ

.

M
K vv

Hình 3. Đồ thị các hệ số hình dạng ηv.
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(5)

Hình 4. Đồ thị các hệ số hình dạng ηϕ.
3.4. Xác định các lực địa chấn và nội lực trong các cọc biên
- Lực địa chấn và mô men địa chấn tương ứng với dạng dao động thứ i được xác
định theo công thức:
Si = K1.K ψ .M.g.Aβi .ηvi

(6)

mi = K1.K ψ .θ.g.A.βi .ηϕi

(7)

Trong đó: K1 = 0,25; Kψ = 1,2; g = 9,81m/s2; A - là hệ số địa chấn lấy bằng 0,1; 0,2;
0,4 đối với cấp địa chấn tính toán 7, 8 và 9.
- Chuyển vị của khối tâm và góc xoay của tấm phân đoạn trong mặt phẳng nằm
ngang thể hiện tác dụng của thành phần lực địa chấn thứ i được xác định theo công
thức sau:

Vi =

Si
mi
; ϕi =
2
M.ωi
θ . ωi2

(8)

- Nội lực trong gối cọc thứ p của phân đoạn được xác định theo công thức:

K1.K ψ .g.A.βi

.ηϕi .y p
Spxi = Cpx
2
ω
i

K1.K ψ .g.A.βi

.ηϕi .x p
Spyi = Cpy
2
ω
i


K .K .g.A.βi
Spϕi = Cpϕ 1 ψ 2
.ηϕi
ωi


(9)

- Nội lực kết quả trong các bộ phận kết cấu hoặc chuyển vị các nút V khi xét dạng
dao động nên xác định theo công thức sau:
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N=

v

∑N

i =1

2
i

(10)

Trong đó: Ni - giá trị nội lực hoặc chuyển vị tổng quát ở mặt cắt hoặc nút đang xét do
tác dụng của tải trọng địa chấn Ski, tương ứng với dạng dao động thứ i.
4. KẾT LUẬN
Quan điểm tính toán kháng chấn hiện đại được thể hiện qua hệ số địa chấn A
tương ứng với các cấp động đất khác nhau theo thang MSK64. Công trình thiết kế
kháng chấn theo tính toán với hệ số địa chấn A đồng nghĩa với việc cho phép xuất hiện
những hư hỏng nhỏ trong kết cấu khi động đất xảy ra, bảo đảm tính mạng con người
và các thiết bị đắt tiền.
Tải trọng địa chấn được tính toán theo hai phương: Phương vuông góc và phương
song song với trục dọc công trình, nội lực do tải trọng địa chấn được tổ hợp từ các
dạng dao động thứ i của mỗi phương và tổ hợp của hai phương tính toán.
Nội lực do tải trọng địa chấn được tính toán trong tổ hợp tải trọng đặc biệt với tải
trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn và tải trọng tạm thời tác động nhanh.
Kết quả tính toán nội lực do tải trọng địa chấn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm có:
+ Cấp địa chấn tính toán;
+ Khối lượng tính toán của bến cùng với khối lượng cọc đi kèm với bệ, kích thước
trên mặt bằng của công trình bến;
+ Cấp đất nền tính toán;
+ Độ lệch tâm, độ cứng của nền cọc cũng như tần số dao động của công trình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] CHиП II-7-81, Xây dựng công trình trong vùng có động đất, tiêu chuẩn thiết
kế (tiếng Nga).
[2] CHиП II-51-74, Công trình thủy ở biển - Nguyên tắc thiết kế cơ bản, tiêu
chuẩn thiết kế (tiếng Nga).
[3] PД 31.31.26 - 81, Hướng dẫn xem xét tác dụng địa chấn khi thiết kế công
trình bến cảng biển dạng tường cừ, tiêu chuẩn thiết kế (tiếng Nga).
[4] PД 31.31.39 - 86, Hướng dẫn thiết kế cầu tàu và bến nhô được xây dựng
trong vùng động đất, tiêu chuẩn thiết kế (tiếng Nga).
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SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG
ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG THỨC LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN
CHIỀU SÂU XÓI CỤC BỘ TẠI TRỤ CẦU
APPLYING ENERGY BALANCE CONDITIONS FOR ESTIMATING
LOCAL SCOUR DEPTHS AT BRIDGE PIERS
NCS. ĐẶNG VIỆT DŨNG
Sở GTVT TP Đà Nẵng
GS.TSKH. NGUYỄN XUÂN TRỤC
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TÓM TẮT
Những hư hỏng tại trụ cầu do xói cục bộ gây ra đã đặt vấn đề nghiên cứu từ khá sớm
(từ 1873). Nhưng cho đến nay hầu hết các phương pháp tính chủ yếu dựa trên các công
thức được xây dựng dựa trên số liệu đo đạc thực tế, thực nghiệm hoặc bán thực nghiệm
trong những trường hợp cụ thể nhất định. Vì vậy đã có sự sai khác khá nhiều giữa các kết
quả tính toán của các phương pháp khác nhau, giữa kết quả tính toán với giá trị đo thực tế.
Trên cơ sở phân tích các nghiên cứu hiện nay về xói cục bộ của trụ cầu, phân tích
cơ chế thủy lực của dòng chảy khi gặp trụ cầu, với giả thiết cho rằng các trụ cầu hình
tròn, đặt cách xa nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, vật liệu đáy trụ cầu là cát rời,
dòng chảy qua trụ cầu là dòng chảy thế, một phương; bài báo trình bày một cách tiếp
cận mới để xây dựng công thức lý thuyết xác định chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu
bằng cân bằng năng lượng của dòng chảy xuống dọc trụ cầu với năng lượng đưa hạt
vật liệu ra khỏi hố xói trụ cầu.
ABSTRACT
The failure of bridges due to local scour at piers has been studied for quite long
time (from 1873). However, most of calculation methods are mainly based on
measurement data, empirical or semi-empirical formulas with certain conditions.
Therefore, there are rather big differences among calculation results of different
methods and between calculation results and practical measured values.
Based on recent studies about local scour of bridge piers, analyzing hydraulic
mechanism of flow when meeting bridge piers, with supposition that the bridge piers
are round column, locate at positions enough far away, not influence each other, bed
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load material at bridge piers is sand, flowing is potential and one direction; this paper
propose a new approach for formulation the depth of local scour at bridge piers by
identifying energy of down flowing along column of bridge piers with the one to move
material particulates out of scour holes.
1. Đặt vấn đề
Xói cục bộ hình thành và phát triển dưới chân trụ cầu là do trụ cản dòng chảy tạo
ra hệ thống dòng chảy mới quanh trụ. Trong đó dòng chảy xuống dọc theo thân trụ
nằm phía trước trụ (dòng tia) là dòng chảy chính thực hiện giải phóng liên kết giữa các
hạt vật liệu nằm dưới đáy hố xói, và dòng cuộn xoáy dưới chân trụ có nhiệm vụ đẩy
hạt vật liệu ra khỏi hố xói. Khi năng lượng của dòng chảy xuống cân bằng với năng
lượng để đưa hạt vật liệu lên miệng hố xói thì chiều sâu xói không phát triển nữa, quá
trình xói dừng lại và đạt đến trạng thái cân bằng.
Một cách tiếp cận để xây dựng công thức lý thuyết xác định chiều sâu xói cục bộ
tại trụ cầu bằng cách cân bằng năng lượng của dòng chảy xuống với năng lượng đưa
hạt vật liệu ra khỏi hố xói.
2. Công thức tổng quát xác định chiều sâu xói cục bộ
Kết quả phân tích sự hình thành và phát triển của hố xói cho thấy chiều sâu xói cục
bộ tại trụ cầu phụ thuộc vào đặc tính của chất lỏng, đặc trưng bùn cát đáy, thuộc tính
của dòng chảy, hình dạng cản dòng chảy của trụ cầu, và thời gian xói phát triển; có thể
biểu diễn bằng hàm tổng quát như sau:
hcb = f [chất lỏng (ρ, ν, g), bùn cát đáy (d50, σg, φ, ρs, Uc),
dòng chảy (y, U), hình dạng trụ (B, S, θ, Al), thời gian (t, te)]

(1)

Vì xói bao gồm ba thứ nguyên cơ bản: khối lượng, chiều dài, thời gian. Các biến
phụ thuộc của (1) có thể giảm lược thành 10 tham số không thứ nguyên. Nếu ρ ,U , B
được xem là các biến tuần hoàn thì (1) có thể được viết thành:

 U U 2 y B ρUB
h cb
t 
=f
,
, ,
,
, σg ,S, Al, θ, 
B
te 
 U c gB B d 50 µ

(2)

Trong đó: ρ, ρs - Khối lượng riêng của nước (T/m3) và của bùn cát đáy (T/m3);
ν - Độ nhớt động học (m2/s);
d50 - Đường kính trung bình của hạt cát ở đáy trụ, tra từ đường cong phân
bố hạt vật liệu đáy (mm);
σg - Độ lệch chuẩn của đường cong phân bố hạt vật liệu đáy;
U - Vận tốc trung bình của dòng chảy tới trụ (m/s);
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Uc - Vận tốc khởi động hạt vật liệu đáy (m/s);
y - Chiều sâu dòng chảy trung bình phía thượng lưu mũi trụ (m);
B - Bề rộng trụ (m);
S - Tham số mô tả ảnh hưởng của hình dạng trụ;
Al - Tham số mô tả ảnh hưởng của hình thức bố trí cọc;
t - Thời gian duy trì đỉnh lũ (h);
te - Thời gian để xói phát triển đến trạng thái cân bằng (h);
Việc lựa chọn biến tuần hoàn khác nhau sẽ cho ra bộ không thứ nguyên khác nhau.
Mỗi tham số không thứ nguyên sẽ đặc trưng cho ý nghĩa vật lý nhất định và có ảnh hưởng
lẫn nhau. Trong phương trình (2), các tham số không thứ nguyên được đặc trưng cho:
-

U
: Mô tả trạng thái vận chuyển bùn cát đáy của dòng chảy tới được gọi là
Uc

cường độ dòng chảy.
- S, Al, θ: Mô tả mức độ cản dòng chảy của trụ được gọi là sức cản hình dạng.
-

y
: Mô tả chiều sâu tương đối của dòng chảy tới so với kích thước trụ được gọi là
B

độ nông của dòng chảy.
- σg: Mô tả sự đồng đều kích thước hạt bùn cát đáy được gọi là độ lệch chuẩn hình
học của cấp phối hạt.
-

B
: Mô tả kích thước tương đối của trụ so với kích thước hạt bùn cát trung bình
d 50

được gọi là độ lớn của kích thước hạt bùn cát đáy.
-

U2
: Số Froude đặc trưng cho xói cục bộ trong điều kiện dòng chảy phân giới.
gB

-

t
: Mô tả tham số thời gian đối với việc phát triển chiều sâu xói.
te

-

ρUB
: Số Reynolds có ảnh hưởng không đáng kể và có thể loại bỏ khỏi (2) nếu
µ

dòng chảy quanh trụ là chảy rối hoàn toàn.
Công thức (2) là công thức xác định chiều sâu xói cục bộ tổng quát. Để xây dựng
công thức (2) dưới dạng tường minh cần xem xét sự hình thành và phát triển của xói
trong điều kiện dòng chảy một chiều, ổn định, đều, trụ cầu dạng trụ tròn, vật liệu đáy
đồng nhất, không dính. Trong giới hạn của phạm vi nghiên cứu các nhân tố sau có thể
loại bỏ khi xây dựng công thức tính xói:
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- Độ lệch chuẩn hình học của cấp phối hạt do vật liệu đáy được xem là đồng đều
về kích thước hạt.
- Thời gian phát triển chiều sâu xói, do chiều sâu xói được xác định trong giai đoạn
cân bằng.
- Số Reynolds do dòng chảy quanh trụ được xem là chảy rối hoàn toàn.
- Cao độ hệ trụ, hình dạng mũi trụ, hướng dòng chảy tới trụ và việc bố trí trụ do
xem trụ là trụ tròn, đơn, có kích thước đều và thẳng góc với dòng chảy tới.
Vì vậy công thức tổng quát (2) có thể viết lại như sau:

 U U2 y B 
h cb
=f
,
, ,

B
 U c gB B d50 

(3)

Công thức (3) là công thức tổng quát xác định chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu.
3. Cơ chế thủy lực của dòng chảy khi gặp trụ cầu
Xét khối chất lỏng chuyển động trong khu vực lân cận trụ cầu (xem Hình1).
Phương trình Bernoulli viết cho hai điểm nằm trên dòng nguyên tố số 2 (trên mặt
thoáng) đi qua mặt cắt 1 và 2 như sau:
•

‚

6

αv
2g

2
1 1

hw

5

P1/γ

Trụ cầu

αv22
P2/γ 2 g

2

ΔZ
Hd1

I

Z1

y1

1
3

Z2 Hd2
Z2 H

hcb
4
O

O

ΔS

c

c
b

b
a
b
c

a
"

b

Trụ
cầu
c

Hoá xoùi cuïc boä xung
quanh truï caàu

Hình 1. Cơ chế thủy lực của dòng chảy quanh trụ cầu
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Z1 +

P1 α1U12
P α U2
+
= Z2 + 2 + 2 2 + h w
γ
2g
γ
2g

(4)

Trong đó:
- Zi: cao độ đường mặt nước tại mặt cắt i;
- Pi: áp suất trên mặt thoáng tại mặt cắt i;
- Ui: tốc độ dòng nguyên tố (hoặc toàn bộ dòng chảy) tại mặt cắt i;
- αi: hệ số Kôriôlic, xét sự phân bố tốc độ không đều theo chiều rộng dòng chảy (α
= 1 ÷ 1,1), đối với dòng nguyên tố (α = 1)
- hw: tổn thất do ma sát;
Các kí hiệu trong hình vẽ được giải thích như sau:
- 0-0: mặt phẳng gốc so sánh;
- 1: đường mặt nước lúc tự nhiên khi không bị dâng cao do trụ cầu cản dòng chảy;
- 2: đường mặt nước khi trụ cầu cản dòng chảy;
- 3: đường đáy sông khi chưa phát sinh xói cục bộ;
- 4: đường đáy sông khi phát sinh xói cục bộ max;
- 6: cột áp thủy động Hdi;
- 5: như (6) có xét tới tổn thất do ma sát hw;
- I: độ dốc đáy sông đoạn ∆S khi chưa phát sinh xói cục bộ;
- Iwi: độ dốc ma sát tại mặt cắt i;
- mặt cắt (1): mặt cắt ở đó mặt nước bắt đầu được dâng cao so với lúc tự nhiên khi
không có trụ cầu và các điểm trên mặt cắt đủ xa trụ để dòng chảy không bị nhiễu loạn
bởi sự có mặt của trụ;
- mặt cắt (2): mặt cắt ở sát tường trụ cầu tại đó có độ cao nước dâng ∆Z lớn nhất.
- ∆S: khoảng cách từ mặt cắt (1) đến mặt cắt (2).
Tiếp theo viết phương trình Bernoulli cho hai điểm nằm trên dòng nguyên tố số 3
(sát đáy) đi qua mặt cắt 1 và 2 như sau:

Z1' +

P1' α1U '12
P ' α U '2
+
= Z'2 + 2 + 2 2 + h w
γ
2g
γ
2g

(5)

Trong đó: - Z'i: cao độ đường dòng nguyên tố số 3 tại mặt cắt i;
- P'i: áp suất trên đường dòng nguyên tố số 3 tại mặt cắt i;
- U'i: tốc độ của dòng chảy trên dòng nguyên tố số 3 (hoặc toàn bộ dòng
chảy) tại mặt cắt i;
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Trừ vế đối vế (4) và (5), ta được:
2
2
2
2
P1 − P1' α1 ( U1 − U '1 )
P2 − P '2 α 2 ( U 2 − U '2 )
Z1 − Z +
+
= Z2 − Z'2 +
+
γ
2g
γ
2g
'
1

Vì:

(6)

P1 − P '1 P2 − P '2
=
= − y và chuyển vế cho (6) sẽ có:
γ
γ

( Z2 − Z1 ) − ( Z'2 − Z'1 ) =

α1 ( U12 − U '12 )
2g

−

α 2 ( U 22 − U '22 )
2g

(7)

Thay Z1 = Z2 − ∆Z + I.∆S và Z'1 = Z'2 + I.∆S vào (7) ta được:

( Z2 − Z2 + ∆Z − I∆S) − ( Z'2 − Z'2 − I.∆S) =

α1U12 − α 2 U 22 α1U '12 − α 2 U '22
−
2g
2g

(8)

Hay:

α1U12 − α 2 U 22 α1U '12 − α 2 U '22
∆Z =
−
2g
2g

(9)

Xét cho dòng nguyên tố (a-a') chứa điểm tính toán nằm trong mặt phẳng thẳng góc
với đáy sông và đi qua mũi trụ, ta có: α1 = α 2 = 1 , U 2 = U '2 = 0 (Điểm dừng) ∆Z đạt giá
trị cực đại, phương trình (9) trở thành:

∆Zmax =

U12 − U '12
2g

(10)

Thay ( U1 = U max , U '1 = U đáy ) , ta có:

∆Zmax =

2
U 2max − U đáy

(11)

2g

Dòng tia sinh ra do sự chênh áp giữa điểm trên mặt thoáng và điểm dưới đáy sông
nằm trong mặt phẳng đi qua mũi trụ sẽ tác động trực tiếp lên hạt bùn cát đáy. Giả sử
hạt bùn cát đáy có dạng hình cầu, đường kính là d (mm), nằm độc lập không tồn tại
liên kết với các hạt bùn cát khác, năng lượng E của dòng tia trong phạm vi của đường
kính hạt bùn cát được xác định theo công thức:
E = mgh =

Hay
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E=

πd 2
πd 2
.ρ.g.∆Zmax .y =
.γ.∆Zmax .y
4
4

2
2
πd 2  U max − U day
.γ. 

4
2g



 .y


(12)
(13)

Trong đó: - y: chiều sâu dòng chảy tới tại điểm cách thượng lưu mũi trụ một khoảng
sao cho dòng chảy không bị nhiễu loạn bởi sự có mặt của trụ (m);
- γ: trọng lượng riêng của nước (N/m3);
Khi hố xói hình thành và chiều sâu hố xói đạt đến giá trị cân bằng lớn nhất là
hcbmax, thay γ trong (13) bằng ( y + h cb max ) năng lượng E1 của dòng chảy xuống tác động
lên hạt vật liệu bùn cát nằm dưới đáy hố xói, được xác định theo công thức:
E1 =

2
2
πd 2  U max − U đáy
.γ. 

4
2g



 . ( y + h cb max )


(14)

4. Xác định điều kiện cân bằng năng lượng và đề xuất công thức tính xói cục
bộ tại trụ cầu
Dòng tia sau khi tác động trực tiếp lên các hạt vật liệu sẽ hình thành các vòng xoáy
có trục nằm ngang và đưa hạt vật liệu lên miệng hố xói theo hướng tiếp tuyến với các
vòng xoáy (xem Hình 2). Hố xói sẽ dừng phát triển khi điều kiện cân bằng năng lượng
được xác lập: Năng lượng của dòng tia tác động lên hạt vật liệu cân bằng với năng
lượng của dòng xoáy còn đủ khả năng đẩy các hạt bùn cát ra ngoài hố xói về phía hạ
lưu trụ cầu. Năng lượng E2 để đưa hạt bùn cát hình cầu, đường kính là d nằm độc lập
trên đáy phẳng lên miệng hố xói được xác định theo công thức:
Hướng dòng chảy
Dòng chảy dọc theo
thân trụ xuống dưới đáy
hố xói

Trụ

hcbmax

Quĩ đạo chuyển động của
hạt bùn cát nằm độc lập từ
đáy lên miệng hố xói.

Hình 2. Sơ đồ xác định điều kiện cân bằng năng lượng
E 2 = mgh = mgh cb max = Wg h cb max

(15)

Trong đó:
Wg - trọng lượng riêng đẩy nổi hạt vật liệu được xác định theo công thức:
Wg =

πd 3
( γs − γ )
6

(16)
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3
γ s - trọng lượng riêng của hạt vật liệu (N/m )

h cbmax - chiều sâu lớn nhất tại hố xói (m)

Cân bằng (14) và (15), tính cho hạt cát độc lập, ta có:
E 2 = E1
Wg .h cb max =

Nếu lấy:

(17)
2
2
πd 2  U max − U đáy 
.γ. 
 ( y + h cb max )
4
2g



(18)

2
2
πd 3
πd 2  U − U 
( γ s − γ ) .h cb max = .γ.  max đáy  (h cbmax + y)
6
4
2g



(19)

2
2
h cb max
γ
1 3  U max − U đáy 
=
. . .

h cbmax + y γ s − γ d 2 
2g


(20)

3
γ
1
B
=
= 0, 6 và = 1,5 , nhân vế phải cho tỷ số   , thay d = d 50 thì
γ s − γ 1.65
2
B

(20) được viết thành:
2
2

h cb max
B  U day  U max
= 0,9.
.
.  2 − 1 

h cbmax + y
d 50  2gB  U day


(21)

Công thức (21) là dạng tường minh của công thức tổng quát (3), được xây dựng
trên cơ sở lý thuyết cân bằng năng lượng dùng để tách rời và di chuyển hạt vật liệu
khỏi đáy hố xói. Công thức (21) là công thức lý thuyết đề xuất để dự báo chiều sâu xói
cục bộ tại trụ cầu trong điều kiện trụ cầu hình trụ tròn, dòng chảy trên sông là dòng
một chiều, ổn định và đều, vật liệu dưới đáy sông là hạt thô và đồng nhất.
Do quá trình hình thành và phát triển của hố xói phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố
mà khi xây dựng công thức (21) chưa được xem xét tới như ảnh hưởng của nhân tố độ
nông của dòng chảy, dòng chảy trên sông là dòng ba chiều, vật liệu dưới đáy hố xói
không đồng nhất, năng lượng dòng chảy xuống phải tiêu hao do ma sát lên thân trụ. Vì
vậy, các số hạng trong công thức lý thuyết (21) cần được điều chỉnh thông qua số liệu
thực nghiệm và để phù hợp với (3) cần thiết phải bổ sung thành phần

y
vào công thức
B

(21). Công thức (21) có thể được viết lại dưới dạng như sau:
l

 B  y
h cb max
= A. 
 . 
h cb max + y
 d 50   B 

n

 U2  U2

.  c .  max
−
1

2
 2gB  U c
 

Trong đó: A - hằng số thực nghiệm phụ thuộc vào đường kính hạt vật liệu;
l, n - số mũ xác định bằng thực nghiệm;
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(22)

U day = U c - vận tốc khởi động của hạt vật liệu (m/s);
n

y
  - độ nông dòng chảy;
B
l

 B 

 - ảnh hưởng của kích thước hạt bùn cát đáy;
d
50


U max
- cường độ dòng chảy.
Uc
Sau đây trình bày phương pháp xác định giá trị các thành phần trong vế phải của
công thức (22) và đưa công thức (22) từ dạng tổng quát về dạng tường minh để thuận
lợi cho việc sử dụng trong thiết kế.
5. Xác định các thành phần trong công thức tính xói cục bộ tại trụ cầu
5.1. Thành phần biểu diễn sự ảnh hưởng của độ nông dòng chảy
n

y
Thành phần độ nông dòng chảy biểu diễn qua tỷ số   hay hệ số Ky có ảnh
B
hưởng rất quan trọng đến sự phát triển của chiều sâu xói cục bộ. Ảnh hưởng của thành
phần độ nông dòng chảy đến chiều sâu xói cục bộ tại trụ trong công thức (22) được thể
n

h cbmax
y
hiện qua mối quan hệ giữa
và   . Để xác định được mối quan hệ này,
h cbmax + y
B

chúng tôi đề xuất sử dụng các số liệu đo xói cục bộ thực tế tại trụ cầu trên các sông ở
Liên Xô (cũ) [6] theo bảng 1.
Từ số liệu tại bảng 1, sử dụng lý thuyết quy hoạch thực nghiệm và phần mềm
y
h cbmax
Microsoft Office Excel 2003 tính được các giá trị của
và
đồng thời xây
h cbmax + y
B
dựng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa
- Bôi đen để lựa chọn các cột giá trị

y
h cbmax
và
theo các bước:
h cbmax + y
B

y
h cbmax
và ;
h cbmax + y
B

- Nhấn Chart Wizard chọn Chart type, chọn Scatter ta sẽ có được đồ thị biểu diễn
mối quan hệ dạng các điểm rời rạc. Từ trên đồ thị này có thể loại bỏ bớt các điểm bất
hợp lý;
- Sử dụng Chart trên thanh công cụ để chuyển đổi mối quan hệ từ các điểm thực
nghiệm rời rạc thành mối quan hệ dưới dạng hàm số. Có nhiều dạng hàm số được
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Excel đưa ra để lựa chọn. Ở đây ta lựa chọn mối quan hệ dưới dạng hàm số mũ để hệ
số hồi quy R đạt giá trị cao nhất. Quá trình thực hiện là: chọn Chart, chọn Add
Trendline, chọn Type, chọn Power, chọn Option, chọn Display equation on chart và
chọn Display R-quared value on chart. Kết quả thể hiện trong đồ thị sau (xem Hình 3):
Bảng 1. Số liệu đo xói cục bộ thực tế tại trụ cầu trên các con sông ở Liên Xô (cũ)
Chiều

Chiều

sâu

sâu

xói
cục bộ
(m)

dòng
chảy
tới (m)

2,55
174

Điểm

Bề

Chiều

Chiều

sâu
xói

sâu
dòng

Chiều

Bề

Chiều
sâu

Bề

rộng

Điểm

rộng

Điểm

trụ
(m)

đo

cục
bộ
(m)

chảy
tới
(m)

trụ
(m)

đo

cục bộ
(m)

dòng
chảy
tới (m)

5,00

4,20

104

4,73

2,95

3,00

70

5,03

8,00

3,05

1,75

4,90

4,20

73

4,60

3,20

3,05

90

3,70

6,60

3,05

71

3,00

1,40

3,05

74

4,30

4,20

3,05

96

3,30

10,80

3,05

86

2,50

0,90

3,05

75

5,00

5,00

3,05
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3,97

7,00

3,00

91

2,30

1,20

3,05

80

4,00

3,80

3,05

136

5,83

6,50

1,90

92

2,60

1,30

3,05

81

5,20

4,00

3,05

137

6,16

4,30

1,90

67

4,40

2,40

3,05

85

5,50

4,20

3,05

138

5,75

5,70

2,70

68

2,60

2,50

3,05

88

3,70

3,10

3,05

188

4,36

9,99

4,30

83

4,00

1,80

3,05

89

4,60

4,30

3,05

53

2,53

5,54

6,00

72

2,20

2,00

3,05

94

5,00

3,20

3,05

54

3,74

4,99

6,00

76

2,80

2,20

3,05

103

6,19

3,56

3,00

55

2,11

5,69

6,00

77

3,30

1,80

3,05

105

6,18

4,77

3,00

56

4,20

5,18

6,00

78

3,50

2,50

3,05

106

4,97

3,04

3,00

57

4,45

5,46

6,00

79

3,50

2,30

3,05

107

5,20

3,31

3,00

59

3,16

4,65

6,00

87

3,50

1,90

3,05

109

5,25

4,71

3,00

61

2,46

5,60

6,02

93

4,00

2,80

3,05

110

4,01

5,68

3,00

58

4,45

10,10

6,00

104

4,73

2,95

3,00

111

4,70

3,64

3,00

172

4,50

14,50

4,90

93

4,00

2,80

3,05

112

5,35

4,86

3,00

176

5,72

17,10

4,83

đo

sâu xói

rộng
trụ
(m)

 h cb 
y
 giảm khi   tăng theo hàm mũ với
B
 h cb + y 

Từ đồ thị hình 3 có thể thấy rằng 

giá trị của số mũ n luôn luôn âm. Từ kết quả đo đạc xói cục bộ tại trụ cầu với đường
kính hạt vật liệu bùn cát đáy khác nhau và bằng phương pháp tính toán tương tự,
chúng tôi đề nghị n = −0, 55 , tức là:
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 h cbmax 
y

 ~ K y = 0, 45.  
B
 h cbmax + y 

−0,55

(23)

1
0,9
0,8

Y=hcb/(hcb+y)

0,7

Các giá trị đo xói cục
bộ thực tế

0,6
0,5
0,4

0,2

Đồ thị biểu diễn mối
quan hệ giữa độ nông
dòng chảy và tỷ số
(hcb/hcb+y)

0,1

Y = 0,5127X-0,4634
R2 = 0,6929

0,3

0
0

1

2

3

4

X=(y/B)

y

 h



Hình 3. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa   và  cb 
 B
 h cb + y 
5.2. Thành phần biểu diễn sự ảnh hưởng của kích thước hạt bùn cát đáy
hcb/B
hcbmax
hcb ~ const
hcb= f(B/d50)
25

B/d50

Hình 4. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của kích thước hạt bùn cát đáy
tới chiều sâu xói [14]
Ảnh hưởng của kích thước bùn cát đáy đến chiều sâu xói cục bộ quanh trụ cầu
l

 B 
được biểu diễn qua tỷ số   hay hệ số K d . Mặc dù còn có tranh cãi nhưng đa số các
 d 50 

nghiên cứu của các tác giả khác nhau đều cho rằng đối với vật liệu đồng nhất, khi

B
d 50
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nhỏ thì chiều sâu xói cục bộ tăng theo quan hệ logarit với

B
B
. Khi
đạt đến giá trị
d 50
d 50

nào đó, theo Ettema (1980) là 25, Chiew (1984) là 50, chiều sâu xói cục bộ không phụ
thuộc vào

B
(xem Hình 4). Căn cứ vào các kết quả đo đạc thực nghiệm của Ettema
d 50

(1980), Chiew (1984), Baker (1986) [10], trong bài báo này chúng tôi xác định thành
phần ảnh hưởng của kích thước hạt bùn cát đáy đến chiều sâu xói cục bộ trong công
thức (22) theo đề xuất của Melville và Sutherland (1988) [9] như sau:
 B 

B 
 ≤ 25 thì l = 1 , K d = 0.57 log  2.24

d 50 
 d 50 


(24)

 B 
 > 25 thì l = 0 , K d = 1
 d 50 

(25)

- Với 
- Với 

5.3. Thành phần vận tốc khởi động hạt
Xói bắt đầu xảy ra khi khả năng gây xói của dòng chảy vượt qua khả năng chống
xói của các hạt bùn cát đáy tại điểm khởi động. Các chuyển động của hạt vật liệu tại
thời điểm khởi động bao gồm: trượt, lăn hoặc nhảy cóc từng đoạn trên mặt đáy, thậm
chí bị bứt hẳn vào dòng chảy và được dòng chảy vận chuyển ra khỏi vị trí xói. Điều
kiện làm cho các hạt bùn cát đáy bắt đầu khởi động cũng chính là điều kiện bắt đầu xói
của lòng dẫn. Để xác định điều kiện bắt đầu xói của lòng dẫn, vận tốc khởi động U C
được sử dụng. Có nhiều phương pháp để xác định vận tốc khởi động của hạt vật liệu
đáy như nghiên cứu của Fortier và Scobey (1926)[11], nghiên cứu của Hjulstrom
(1935)[11], nghiên cứu của Yang(1973)[11] dựa trên lý thuyết của cơ học chất lỏng.
Nhưng phương pháp được sử dụng phổ biển hiện nay là cân bằng các lực do dòng
chảy gây ra tác động lên hạt vật liệu độc lập, trong lòng dẫn có đáy phẳng, nằm chìm
trong dòng chảy chuyển động ổn định, một chiều. Các phương trình cân bằng bao gồm
cân bằng trượt, cân bằng lăn. Từ các phương trình cân bằng này sẽ tìm ra đại lượng
vận tốc tương ứng với điều kiện khởi động của hạt bùn cát dưới dạng tổng quát:
U c = C.f (d m1 .y m2 )

(26)

Trong đó: C - hằng số được xác định thông qua thực nghiệm, theo Hancu (1971),
C = 4,82, theo Laursen (1963) , C = 6, Neil (1968) , C = 6,36 [12];
m1, m2 - là các số mũ xác định bằng thực nghiệm;
Do tính chất ngẫu nhiên của quá trình dịch chuyển của hạt bùn cát dưới lòng dẫn
trầm tích nên (26) chủ yếu được xác định thông qua thực nghiệm. Có nhiều công thức
thực nghiệm để xác định UC như công thức của Yang (1973)[11], công thức Gôntrarôp
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(1962)[3], công thức Levi - Knoroz (1955)[3], nhưng chỉ có công thức Samôp
(1956)[3] là có dạng gần với (26) và tương đối dễ sử dụng. Vì vậy trong bài báo này,
chúng tôi đề xuất lựa chọn công thức của Samôp (1956) để đưa vào công thức xác
định chiều sâu xói cục bộ. Công thức Samôp (1956) có dạng:
1/6
U c = 4, 6.d1/3
50 .y

(27)

5.4. Thành phần biểu diễn sự ảnh hưởng của cường độ dòng chảy
Từ lý thuyết chiều dài xáo lộn, Prandtl (1926)[13][14] đề xuất công thức xác định
phân bố vận tốc dòng chảy một chiều trong kênh hở, thành nhám như sau:
Uy
U*

= 5, 75lg

y
+ 5,5
ks

(28)

Trong đó: Uy - vận tốc dòng chảy tại điểm cách đáy một khoảng y theo phương thẳng
đứng (m/s);
U* - vận tốc tiếp tại đáy sông (m/s);
ks - hệ số nhám tương đương (m), được lấy theo thực nghiệm phụ thuộc
vào kích thước hạt vật liệu đáy sông. Theo Einstein (1950), k s = d 65 theo
Meyer - Peter và Muller (1948), k s = d90 , theo Simons và Richardson
(1966), k s = d85 , theo Nikuradse, k s = d50 .
Nhằm khắc phục những hạn chế khi sử dụng giá trị vận tốc dòng chảy trung bình
để tính xói cục bộ, dựa vào nghiên cứu của Prandtl (1926)[13] và nhiều tác giả khác
[15], [16] về sự phân bố vận tốc dòng chảy trên kênh hở, chúng tôi đề xuất công thức
U
để xác định thành phần max trong công thức (22) như sau:
Uc

U max
y
= 5,75lg
+ 5,5
Uc
d 50

(29)

Trong đó: Umax - vận tốc dòng chảy lớn nhất tại điểm trên bề mặt sông (m/s);
y - chiều sâu dòng chảy tại điểm dự kiến bố trí trụ có kể đến ảnh hưởng
của xói chung (m);
Uc - vận tốc khởi động hạt (m/s);
d50 - đường kính hạt vật liệu trung bình tại lớp vật liệu dưới đáy hố xói
tính toán (m);
Về mặt lý thuyết, sử dụng công thức (29) sẽ khắc phục được một phần sự thiếu
chính xác trong các công thức tính xói cục bộ vì không cần phải xác định vận tốc dòng
chảy trung bình. Việc thay thế vận tốc khởi động hạt Uc cho vận tốc tiếp đáy U* sẽ tăng
tính an toàn cho công thức tính xói do đã kể đến điều kiện bất lợi nhất. Việc xác định
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k s = d 50 vì cho rằng vật liệu bùn cát đáy là đồng nhất, đồng thời nghiên cứu của
Nicollet và Ramette (1971) cũng đã chỉ ra rằng chiều sâu xói cục bộ trong bùn cát
không đồng nhất nhỏ hơn so với bùn cát đồng nhất.
Về mặt ứng dụng, sử dụng công thức (29) sẽ có một số thuận lợi vì giảm được số
liệu đầu vào phải khảo sát, công thức tính toán đơn giản.
5.5. Xác định giá trị của hằng số thực nghiệm
Để xác định được hằng số thực nghiệm A trong (22) chúng ta sẽ sử dụng các số
liệu đo đạc chiều sâu xói cục bộ tại phòng thí nghiệm của Subhasish Dey và cộng sự
(1992)[17] trình bày ở bảng 2 cho một loại vật liệu có đường kính là d50 = 0, 26mm làm
ví dụ tính toán. Bằng phương pháp tính toán tương tự sẽ xác định được hằng số A theo
từng loại vật liệu có đường kính khác nhau.
Bảng 2. Số liệu đo xói của Subhasish Dey và cộng sự (1992)
Kí hiệu
thí
nghiệm

STT

Chiều sâu
dòng chảy
tới y (m)

Đường
kính trụ
cầu B(m)

Đường kính
hạt vật liệu
đáy d50 (mm)

Vận tốc dòng
chảy tới
trung bình U
(m/s)

Chiều sâu
xói cục bộ
tại trụ hcb
(m)

Vận tốc
tiếp tới
U* (m/s)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

D1

0,050

0,076

0,26

0,232

0,093

0,013

2

D2

0,050

0,065

0,26

0,232

0,084

0,013

3

D3

0,050

0,057

0,26

0,232

0,076

0,013

4

D4

0,041

0,076

0,26

0,205

0,070

0,012

5

D5

0,041

0,065

0,26

0,205

0,063

0,012

6

D6

0,041

0,057

0,26

0,205

0,056

0,012

7

D8

0,035

0,065

0,26

0,172

0,056

0,010

8

D9

0,035

0,057

0,26

0,172

0,052

0,010

Để xác định giá trị của A chúng ta sẽ sử dụng bảng tính Excel 2003 và kết quả tính
toán thể hiện qua bảng 3 như sau:
Bảng 3. Kết quả tính toán giá trị của hằng số A
Chiều
Bề Đường
Chiều sâu
Số
rộng kính
STT hiệu thí sâu xói dòng trụ
hạt
nghiệm (m) chảy
(m) (mm)
(m)
1

2

1

D1

0,093 0,05 0,076

0,26

0,00026 292,3

1

0,567 0,178 0,021 18,633 346,188 4,177 0,650 0,156

2

D2

0,084 0,05 0,065

0,26

0,00026 250,0

1

0,520 0,178 0,025 18,633 346,188 4,481 0,627 0,140
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3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Chiều
Bề Đường
Chiều sâu
Số
rộng kính
STT hiệu thí sâu xói dòng trụ
hạt
nghiệm (m) chảy
(m) (mm)
(m)
3

D3

4
5

Kết quả tính toán

0,076 0,05 0,057

0,26

0,00026 219,2

1

0,484 0,178 0,028 18,633 346,188 4,754 0,603 0,127

D4

0,07 0,041 0,076

0,26

0,00026 292,3

1

0,632 0,172 0,020 18,137 327,966 4,131 0,631 0,153

D5

0,063 0,041 0,065

0,26

0,00026 250,0

1

0,580 0,172 0,023 18,137 327,966 4,432 0,606 0,137

6

D6

0,056 0,041 0,057

0,26

0,00026 219,2

1

0,539 0,172 0,027 18,137 327,966 4,702 0,577 0,123

7

D8

0,056 0,035 0,065

0,26

0,00026 250,0

1

0,633 0,168 0,022 17,742 313,789 4,388 0,615 0,140

8

D9

0,052 0,035 0,057

0,26

0,00026 219,2

1

0,588 0,168 0,025 17,742 313,789 4,655 0,598 0,128
Hằng số A

0,138

Kết quả các giá trị tại cột (17) cho thấy mặc dù các mẫu thí nghiệm có giá trị khác
nhau về chiều sâu dòng chảy tới, bề rộng đường kính trụ nhưng chênh lệch giữa giá trị
nhỏ nhất và giá trị trung bình là 10,8%, giữa giá trị lớn nhất với giá trị trung bình là
13%. Đây là kết quả chấp nhận được.
Bảng 4. Hằng số thực nghiệm A
Loại vật liệu đáy
Cát

Sỏi

Cuội

Cỡ hạt

Đường kính
hạt (mm)

Hằng số thực
nghiệm A (KA)

nhỏ

0,05 - 0,25

0,7

vừa

0,25 - 1,00

0,1

lớn

1,00 - 2,50

0,08

nhỏ

2,50 - 5,0

0,05

vừa

5,0 - 10

0,035

lớn

10 - 15

0,025

nhỏ

15 - 25

0,025

vừa

25 - 40

0,025

lớn

40 - 75

0,015

Bằng phương pháp tính toán tương tự, sử dụng rộng rãi các số liệu thu thập được
từ việc đo đạc chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu trên các con sông của Mỹ [18] các số
liệu thực nghiệm (17), các số liệu đo đạc trên các con sông của Nga [6], giá trị hằng số
thực nghiệm A được xác định cho từng nhóm cỡ hạt khác nhau theo phương pháp
phân loại bùn cát của Liên Xô (cũ). Tổng hợp kết quả tính toán được trình bày trong
bảng 4.
Như vậy các thành phần trong công thức (22) đã được xác định đầy đủ và có thể
sử dụng để tính toán. Tuy nhiên do công thức tổng quát (22) chỉ xét cho điều kiện trụ
cầu có dạng trụ tròn nên chưa kể đến ảnh hưởng của sức cản hình dạng của trụ. Vì vậy
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cần bổ sung tham số ảnh hưởng của sức cản hình dạng trụ đến chiều sâu xói cục bộ
vào công thức (22) .
5.6. Thành phần biểu diễn sự ảnh hưởng của sức cản hình dạng của trụ đề
nghị bổ sung vào công thức tính xói
Khi bố trí trụ trên sông, trụ sẽ cản dòng chảy tới. Mức độ cản dòng chảy tới của
trụ ảnh hưởng đến chiều sâu xói tại trụ được gọi là sức cản hình dạng. Ảnh hưởng của
sức cản hình dạng (Kc) đến chiều sâu xói cục bộ bao gồm các hệ số ảnh hưởng của
hình dạng mũi trụ (Ks), hệ số ảnh hưởng của hướng dòng chảy đến trụ (Kθ), hệ số đồng
đều của kích thước thân trụ (Kp), hệ số ảnh hưởng của cao độ hệ trụ (Be), và hình thức
bố trí trụ trong nhóm (Kgr) và được xác định theo công thức chung:

K c = K s K θ K p K gr

(30)

Các hệ số K s , K θ , K p , K gr [9] được tổng hợp trong bảng 5.
Thay thế hằng số thực nghiệm A bằng hệ số KA, sự ảnh hưởng của kích thước hạt
bùn cát đáy bằng hệ số Kd, độ nông dòng chảy bằng hệ số Ky, bổ sung ảnh hưởng của
sức cản hình dạng (Kc) đến chiều sâu xói cục bộ vào công thức (22), công thức để tính
toán chiều sâu xói cục bộ lớn nhất tại trụ cầu có dạng như sau:
2
2
 
h cb max
 U  U
= K A .K d .K y .K c .  c  max
− 1 
2
h cbmax + y
 
 2gB  U c

(31)

Trong đó: hcbmax - chiều sâu xói cục bộ lớn nhất tại trụ cầu (m);
y - chiều sâu dòng chảy tại vị trí dự kiến bố trí trụ có kể đến ảnh hưởng
của xói chung (m);
B - bề rộng hay đường kính trụ (m);
KA - hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào đường kính hạt vật liệu lấy theo
bảng 4;
Kd - hệ số kể đến ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu đáy xác định theo
công thức (24) và (25);
Ky - hệ số kể đến ảnh hưởng của độ nông dòng chảy xác định theo công
thức (23);
Kc - hệ số kể đến ảnh hưởng của sức cản hình dạng của trụ được lấy theo
bảng 5 và công thức (30);
Uc -vận tốc khởi động của hạt vật liệu (m/s) xác định theo công thức (27);

U max
- cường độ dòng chảy xác định theo công thức (29);
Uc
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Bảng 5. Các hệ số ảnh hưởng của sức cản hình dạng
đến tính toán chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu
Tham số đặc
trưng
Hình dạng trụ

Giá trị

Hệ
số

Phương pháp tính

Hình dạng

Giá trị

Tròn
Chữ nhật
Chữ nhật mũi bán nguyệt
Chữ nhật với mũi nhọn
Mũi chữ nhật và đuôi nhọn
Elip
Hột đậu

1.0
0.99-1.22
0.9
0.65-0.76
0.86
0.6-0.8
0.7-0.8

Ks

Nhóm trụ

1.0

Sự đồng đều Thân trụ biến đổi đều
của
kích Kích thước đều
thước thân trụ
Trên to dưới nhỏ
Trên nhỏ dưới to

Giá trị
1.0
1.2
0.76

Kp

Thân trụ biến đổi không đều

Giá trị

Trường hợp I

B
Be

Trường hợp II
Trường hợp III

 y +Y 
 B −Y
 + B *  *
B
* 
y+B 
 B +Y
*

B*

Trường hợp IV
Hình thức bố Kiểu
trí nhóm cọc
hình trụ
Hàng đơn

a/b

θ<50

θ=50→450

θ=900

2

1.12

1.40

0.20

4

1.12

1.20

1.10

1.07

1.16

1.08

1.04

1.12

1.02

10

1.00

1.00

1.00

2

1.50

1.80

-

4

1.35

1.50

-

6
8

Hàng đôi
Hướng dòng Trụ không tròn
chảy đến trụ
Trụ tròn


 Y ≤ B * , − Y ≤ y


Kgr

Kθ

L

K θ =  sin θ + cos θ 
B


0.62

Kθ = 1.0
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6. Kết luận
Như vậy chúng ta đã xây dựng được công thức dự báo chiều sâu xói trụ cầu dưới
dạng tường minh. Công thức (31) là công thức bán thực nghiệm, không thứ nguyên
được xây dựng trên cơ sở phân tích lý thuyết về phân bố vận tốc dòng chảy một chiều
trên sông thiên nhiên, sự biến đổi của các thành phần dòng chảy quanh trụ cầu, cơ cấu
gây xói và sự hình thành và phát triển của hố xói và kết quả phân tích số liệu đo xói
thực tế.
Hiện tượng xói cục bộ tại trụ cầu rất phức tạp, không những liên quan đến hình
dạng trụ, địa chất lòng dẫn, nồng độ bùn cát dòng chảy, độ sâu dòng chảy trước trụ
cầu, mà còn ảnh hưởng bởi trường vận tốc thật của dòng chảy đã phân bố lại trước trụ
cầu, hướng của nó so với trụ cầu…mặt khác, các số liệu đo đạc thu thập được cần phải
đủ nhiều để đáp ứng các yêu cầu của thống kê toán học.
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CÔNG NGHỆ TÁI SINH MẶT ĐƯỜNG TRONG VIỆC NÂNG CẤP,
CẢI TẠO ĐƯỜNG ÔTÔ Ở VIỆT NAM
ThS. DOÃN TUẤN ANH
Các thành viên tham gia:
KS. VŨ VĨNH TRƯỜNG
KS. LÊ VIỆT THẮNG
KS. THẠCH VIỆT DƯƠNG
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường
ABSTRACT
Most of the nations of the world have deal with road maintenance during the
condition of traffic volume and load strength be come higher. Among the choices of
repair, overhaul or improvement was recycling process becomes more common in the
world. The process permitting reused material of old pavement for improvement and
repair so the cost for construction and material reduce. The process also decreases
environmental iMPact.
Together with general tendency of the world, the study and apply of recycling
process in road construction of Viet Nam was necessary and practical works.
1. TỔNG QUAN
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sinh
Ở Việt Nam hàng năm nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới hàng trăm km đường,
đòi hỏi hàng triệu m3 vật liệu để xây dựng mặt đường. Trong khi đó, vật liệu xây dựng
mặt đường ở Việt Nam phân bố không đều, các mỏ đá tập trung chủ yếu vùng núi phía
Bắc và các tỉnh miền Trung, điều kiện khai thác khó khăn, số lượng mỏ đảm bảo chất
lượng không nhiều, cự ly vận chuyển xa, giá thành cao. Tài nguyên thiên nhiên có hạn,
việc tận dụng tối đa vật liệu hiện có là một giải pháp tiết kiệm về chi phí, tiết kiệm thời
gian và giảm thiểu tác động môi trường tự nhiên là cần thiết. Việc tận dụng công nghệ
tái chế mặt đường đáp ứng được yêu cầu trên.
1.2. Tổng quan về công nghệ tái chế mặt đường trong xây dựng đường ô tô
của các nước phát triển trên thế giới và các nước trong khu vực ASEAN
Hiện nay, các nước phát triển như Anh, Mỹ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
đã áp dụng những máy móc và công nghệ hiện đại nhất trong việc gia cố và tái chế
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mặt đường. Các công nghệ tái tạo Fotress, tái chế Reflex bằng nhũ tương đặc biệt đang
ngày càng được áp dụng vào các dự án lớn với các loại mặt đường khác nhau ở nhiều
nước trên thế giới và bắt đầu được giới thiệu đến Việt Nam bởi một số hãng tư vấn lớn
như WIRTEN GROUP, SEMMATERIALS, HALL BROTHERS… Một số công nghệ
tái chế đang được áp dụng hiện nay:
1.2.1. Công nghệ tái chế nguội

Hình 1. Máy tái sinh nguội có xe bồn chứa

Hình 2.
Một dây chuyền tái chế đơn giản sử dụng một máy tái chế bánh lốp như trong hình
1. Máy tái chế đẩy xe chứa nước phía trước, có một vòi nước nối giữa xe và máy. Hệ
thống phun cho phép thành phần nước của vật liệu tái chế được điều chỉnh một cách
chính xác tối ưu. Phía sau máy tái chế là hệ đầm nén, thông thường là xe lu rung bánh
thép loại lớn. Lớp vật liệu tái chế được san phẳng bằng máy san. Sau đó tiến hành đầm
nén sau cùng để đảm bảo toàn bộ lớp vật liệu tái chế đầm nén toàn bộ.
Loại máy tái chế bánh xích được phối hợp với một guồng xoắn trải vật liệu và hệ
thống tải. Khi máy tái chế tiến về phía trước thì guồng xoắn trải vật liệu để hệ bàn là
trải vật liệu tái chế ra. Hệ thống đầm của bàn là đầm nén sơ bộ vật liệu để đạt độ bằng
phẳng yêu cầu. Quá trình được mô tả trong hình 2.
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1.2.2. Tái chế nguội bằng xi măng
Mục đích của việc trộn thêm xi măng, như xi măng Porland hoặc hỗn hợp xi
măng/tro trong quá trình tái chế là để tăng cường độ vật liệu. Trong quá trình này xi
măng được trộn đều với vật liệu cũ, đồng thời nước được phun vào để độ ẩm của vật
liệu đạt được tối ưu.
Sau khi đầm nén, các hạt vật liệu tái chế sẽ dính kết với nhau tạo ra một lớp vật
liệu đồng nhất. Việc này sẽ làm tăng đáng kể sức chịu tải của đường mà không phải
tăng thêm cao độ của mặt đường bằng cách trải thêm các lớp vật liệu mới. Khi cần
thiết có thể bổ sung thêm một ít vật liệu mới, quá trình tái chế và gia cố đường cũ được
thực hiện cùng một lúc.
Khi sử dụng công nghệ tái tạo này thì chi phí khai thác mỏ, nghiền sàng, vận
chuyển...được giảm đáng kể. Môi trường cũng có lợi vì không phải khai thác đá
nghiền và vận chuyển.
Các chất kết dính dạng xi măng được cung cấp trong quá trình tái tạo bằng cách:
+ Rải bột xi măng khô lên mặt đường trước khi máy tái chế bằng tay hoặc bằng
máy. Máy tái chế sẽ chạy qua lớp xi măng bột và trộn đều với vật liệu cũ trong một
quá trình.
+ Tạo ra một hỗn hợp nhão nhũ tương xi măng bằng một máy trộn đặc biệt. Trong
máy này xi măng và nước được trộn theo một tỷ lệ chính xác, được bơm định lượng
bằng vi xử lý. Máy trộn được đi trước máy tái chế, nối với nhau qua một ống mềm.
+ Máy trộn đảm bảo tỷ lệ nước/ xi măng chính xác, và không bị thất thoát xi măng
do mưa, gió...
1.2.3. Tái chế nguội tại chỗ bằng bitumen bọt
Bitumen bọt được sử dụng ngày càng rộng rãi trên thế giới như một phương pháp
xử lý mặt đường có hiệu quả kinh tế cao. Việc sử dụng bitumen bọt cho phép bitumen
có độ thẩm thấu trung bình có thể được trộn với vật liệu nguội trực tiếp mà không phải
hâm nóng vật liệu lên. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hình 3. Mô tả nguyên lý tạo bitumen bọt
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Quá trình này bao gồm việc đưa vào một tỷ lệ chính xác nước nguội vào bitumen
nóng, tạo ra bọt bitumen làm tăng thể tích bitumen và năng lượng bề mặt, cho phép
bitumen trộn đều với vật liệu tái chế.
Quá trình tạo bọt được thực hiện trong một khoang thiết kế đặc biệt. Để đảm bảo
cho nước được phun sương hoàn toàn, một lượng khí được phun vào, làm tăng đặc
tính của bitumen bọt. Quá trình được mô tả ở hình 3.
1.2.4. Tái chế nóng
Dây chuyền công nghệ của phương pháp này bao gồm tổ hợp máy sấy nóng mặt
đường, xe chở vật liệu thêm, máy tái chế và cuối cùng là xe lu .

Hình 4. Sơ đồ dây chuyền công nghệ máy tái sinh nóng tại chỗ.
Tốc độ làm việc của dây chuyền là 3m/phút. Công suất 1 ca máy 4000 - 6000m2.
Khả năng tái tạo độ sâu nhỏ nhất là 3cm và lớn nhất là 6cm.
Công nghệ tái chế nóng có thể dùng khi:
+ Bổ sung bê tông asphalt mới;
+ Bổ sung bitumen;
+ Thêm chất phụ gia;
+ Bổ sung asphalt mới cộng với bitumen hoặc phụ gia mới.
Điều kiện áp dụng:
+ Thích hợp nhất khi phần đường hỏng tập trung ở lớp asphalt.
+ Không có tác dụng lâu dài nếu phần đường bị hỏng do lớp nền yếu.
* Ưu điểm công nghệ tái chế mặt đường: Trước hết, sử dụng công nghệ tái chế mặt
đường có thể tạo cho nền đường ổn định bằng nhựa đường khỏe và linh hoạt, chống
lún do lốp xe, cải thiện chống nứt nhiệt, kháng ẩm. Thứ hai là đạt cường độ sớm và gia
tăng cường độ do có thể đầm nén ngay, thông xe cùng ngày, phủ lớp khác trong vòng
1- 2 tuần, gia tăng khả năng của kết cấu. Thứ ba là về lợi ích kinh tế, công nghệ cào
bóc, tái chế mặt đường tận dụng được lớp vật liệu đường cũ, không mất công vận
chuyển nguyên vật liệu nên giá thành có thể rẻ hơn so với phương pháp truyền thống
15-30%. Vật liệu để duy tu, bảo dưỡng mặt đường phân bố không đều, điều kiện khai
thác khó khăn, số lượng mỏ đảm bảo chất lượng không nhiều, cự ly vận chuyển xa, giá
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thành cao. Do vậy, việc tái sử dụng lượng vật liệu hiện có không những tiết kiệm thời
gian, chi phí mà còn giảm thiểu tác động môi trường.
2. DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ CÀO BÓC TÁI CHẾ TẠI CHỖ - ÁP
DỤNG CHO QL1A ĐOẠN KM1941+000 - KM1942+000
Cùng với xu thế chung của thế giới, việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ Tái
chế mặt đường trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam là việc làm cần thiết và thiết
thực. Ngày 05/3/2010 Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam đã có kết luận về triển
khai thí điểm công nghệ cào bóc tái chế tại chỗ trong sửa chữa, cải tạo và nâng cấp
đường bộ ở Việt Nam và có quyết định cho phép lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây
dựng công trình: Thí điểm công nghệ cào bóc tái chế tại chỗ mặt đường QL1A đoạn
Km1941+000 ÷ Km1942+000, giao nhiệm vụ chủ đầu tư là Khu QLĐB VII, nhà
thầu là Liên danh Cienco1 - Hall Brothers với sự tham gia của Công ty CP TVTK
Cầu đường.
2.1. Giới thiệu công nghệ tái chế nguội áo đường theo toàn chiều sâu của Công
ty Hall Brothers
2.1.1. Công ty TNHH Hall Brothers International
Công ty TNHH Hall Brothers International là một trong 5 công ty thành viên của
Hall Brothers Inc. Công ty được thành lập vào tháng Giêng năm 2007, dưới hình thức
công ty 100% vốn sở hữu của Hoa Kỳ với nhiệm vụ đưa các công nghệ tiên tiến trong
lĩnh vực xây dựng đường bộ và thảm mặt đường vào ứng dụng tại Việt Nam, đóng góp
vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Công ty đã giới thiệu và
đưa công nghệ NovaChip vào Việt Nam, và xa hơn nữa là các công nghệ tái chế mặt
đường cho các đường giao thông.
2.1.2. Công nghệ tái chế nguội áo đường theo toàn chiều sâu (Full Depth
Reclamation - FDR)
Công nghệ tái chế nguội toàn chiều sâu (TCNTCS) sử dụng một dây chuyền Tái
chế gồm: máy tái chế bánh lốp và hệ đầm nén. Máy tái chế ở đây là trung tâm của
công nghệ có chức năng cào bóc mặt đường cũ đồng thời xáo xới và phun hỗn hợp
chất phụ gia kết dính. Phía sau máy tái chế là hệ đầm nén, thông thường là xe lu rung
bánh thép loại lớn. Lớp vật liệu Tái chế được san phẳng bằng máy san. Sau đó tiến
hành đầm nén sau cùng để đảm bảo lớp vật liệu Tái chế đầm nén toàn bộ.
Chất kết dính ở đây là nhũ tương nhựa đường, được thiết kế đặc biệt cho riêng
từng dự án và có các tính chất:
- Phát triển cường độ nhanh.
- Cải thiện độ dính kết.
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- Chống ẩm.
- Phân tán tốt với độ dày lớp màng cao hơn.
Trước khi thi công phải tiến hành các công tác khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm vật
liệu của đoạn áo đường sẽ tái chế để thiết kế hỗn hợp TCNTCS thỏa mãn các yêu cầu
kỹ thuật và đảm bảo các yêu cầu sau:
Thµnh phÇn
cèt liÖu <
0.075mm díi
8%

Thµnh phÇn
cèt liÖu <
0.075mm trªn
8%

Ph¬ng
ph¸p thö

STT

C¸c chØ tiªu kü thuËt

1

Cêng ®é ng¾n h¹n (STS), thö
nghiÖm b»ng thiÕt bÞ ®o ®é kÕt
dÝnh c¶i tiÕn Hveem, g/25mm

≥ 175

≥ 150

2

Cêng ®é kÐo gi¸n tiÕp (ITS) ë
25 oC, psi

≥ 40

≥ 35

ASTM
D4867

3

Cêng ®é kÐo gi¸n tiÕp (ITS) cña
mÉu ®· ngËm níc, psi

≥ 25

≥ 20

ASTM
D4867

4

M« ®un ®µn håi ë 25 oC, tÇn suÊt
t¸c dông t¶i träng 1 Hz, psi

≥ 150000

≥ 120000

ASTM
D4123

ASTM
D1560

2.2. Khảo sát đường cũ
2.2.1. Khảo sát cường độ mặt đường
a) Đo cường độ bằng cần Benkelman
- Công tác đo đạc cường độ mặt đường được tiến hành theo quy trình đo độ võng
nền đường bằng cần Benkelman 22 TCN 251-98.
- Đo cường độ mặt đường bằng cần Benkelman cho cả 6 làn xe với tổng số điểm
đo là 120 điểm. Mỗi làn cứ 50m đo 1 điểm, tổng số điểm trên 1 làn là 20 điểm.
Sơ đồ các điểm đo Ech bằng cần Benkelman
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- Kết quả đo cường độ mặt đường cũ bằng cần Benkelman:
+ Làn 1: E1 = 100MPa
+ Làn 2: E2 = 95MPa
+ Làn 3: E3 = 160MPa
+ Làn 4: E4 = 139MPa
+ Làn 5: E5 = 108MPa
+ Làn 6: E6 = 108MPa
b) Đo cường độ mặt đường bằng thiết bị thử động FWD
- Công tác đo đạc cường độ mặt đường được tiến hành theo quy trình Thí nghiệm
đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ôtô bằng thiết bị
đo động FWD 22 TCN 335-06.
- Sơ đồ đo bố trí giống như đo cường độ mặt đường bằng cần Benkelman với tổng
số 120 điểm chia đều cho 6 làn xe. Các làn 3 và 5 được xử lý số liệu cho 2 trường hợp
kết cấu khác nhau
Kết quả đo cường độ mặt đường cũ bằng thiết bị thử động:
STT

Tªn chØ tiªu thö nghiÖm

1

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm
Lµn 3
Lµn 4

Lµn 1

Lµn 2

Lµn 5

Lµn 6

ChiÒu dµy BTN vµ xö lý
nhùa, cm

15

11.8

40.5

22

39.5

15

12

7.5

2

ChiÒu dµy kÕt cÊu

66.7

61

68.5

56.5

62

68

68

51

3

M«®un bÒ mÆt, Mpa

221

182

507

491

806

173

165

218

4

M«®un ®µn håi ®Êt nÒn,
Mpa

89

70.1

106.3

108.8

115.5

66.7

66.4

88.2

2.2.2. Đào hố thí nghiệm
Trên đoạn tuyến đào tại 14 vị trí, tiến hành khoan, cắt lấy mẫu bê tông nhựa, đào
bóc các lớp.
* Kết quả thí nghiệm tại các hố đào
a) Lớp bê tông nhựa
- Chiều dày lớp bê tông nhựa:
+ Các làn 1 và 6 có chiều dày tương tự nhau, trung bình từ 6.5 đến 10.5cm.
+ Làn 2 và 5 có chiều dày trung bình 6-14cm.
+ Làn 3 và 4 gần dải phân cách: có chiều dày tương tự nhau, trung bình từ
19-39cm. Cá biệt tại Km1941+915 (tim +1.5m) có chiều dày là 51cm.
- Khối lượng riêng bê tông nhựa từ 2.509 - 2.529g/cm3.
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b) Lớp móng
- Lớp móng có chiều dày trung bình từ 24 đến 56cm chủ yếu là cấp phối đá dăm,
độ chặt lớp móng từ K= 0.951 - 0.99, mô đun đàn hồi đo trên tấm ép cứng có giá trị
trung bình từ 101.85 - 162.21 MPa.
c) Lớp đỉnh nền
- Lớp đỉnh nền chủ yếu là đất, đất sỏi đá, cát có độ chặt từ K= 09.61-1.005, mô đun
đàn hồi đo trên tấm ép cứng có giá trị từ 36.87 - 74.15 MPa.
d) Lớp nền
- Thí nghiệm DCP cho giá trị CBR từ 4% đến 60.4%.
* Kết quả thí nghiệm vật liệu trong phòng (lớp base - cấp phối đá dăm):
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm
STT

1

2

Lý tr×nh
Km1941+060
(lµn 5 - TT)
Km1941+510

Dung träng
kh« lín nhÊt
(g/cm3)

§é Èm tèt
nhÊt (%)

ChØ sè ES

M« ®un
®µn håi
vËt liÖu

Thµnh phÇn
h¹t lîng h¹t
< 0.075mm

2.35

5.74

31.26

275.33

9.45

2.355

5.52

34.74

253

5.51

2.354

5.81

33.63

260.59

8.11

2.321

5.88

9.73

235.41

12.9

(lµn 2 – PT)
3
4

Km1941+520
(lµn 6 – TT)
Km1941+916
(lµn 1 – PT)

2.2.3. Khảo sát lưu lượng xe
Căn cứ kết quả đếm xe do Khu quản lý đường bộ VII thực hiện, lưu lượng xe trên
Quốc lộ 1A đoạn Km1924+500 - Km1967+750 như sau:
Bảng thống kê lưu lượng xe / ngày đêm
STT

Lo¹i xe

1 X e t¶i nhÑ
2 X e t¶i trung
3 X e t¶i nÆng 3T
4
5
6
7
8
9

X e t¶i nÆng >4T (kÐo
mooc hoÆc container)

X e kh¸ch nhá
X e kh¸ch lín
X e con
X e m¸y
X e ®¹p
Tæng sè xcqd kh«ng
10
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tÝnh xe ®¹p xe m¸y
Tæng sè xcqd kh«ng
11
tÝnh xe ®¹p

5466
2386
933

6067
2361
1508

5736
3089
2287

3994
5921
2423

T1,2 n¨m
2010
3894
5039
6641
9103
2140
2828

281

367

967

1363

1809

2460

461

4799
1834
4426
35750
1657

4314
2131
4416
39448
1929

4964
3287
4789
50231
2891

6163
3188
5996
56315
1382

6573
3077
6186
66139
1563

8896
3694
8709
81889
2140

1990
1187
1995
55715
216

37770

40469

50170

57633

60677

80924

21453

48495

52303

65240

74527

80518

105491

38167

N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007

N¨m 2008

N¨m 2009

T3,4 n¨m
2010
2559
1243
1226

Từ kết quả đếm xe có thể nhận thấy lưu lượng xe trên Quốc lộ 1A có sự tăng
trưởng liên tục từ năm 2005 đến 2010. Tuy nhiên đến tháng 3 năm 2010 lưu lượng xe
trên tuyến có sự sụt giảm lớn, nguyên nhân do đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương
đã được thông xe từ đầu tháng 3 năm 2010 đã thu hút một phần lớn lượng xe đang lưu
thông trên QL1A đi theo hướng đường cao tốc.
2.2.4. Dự báo lưu lượng xe thiết kế cho năm tương lai
a) Đánh giá khả năng lưu thông xe trên tuyến theo TCVN 4054-2005
- Số làn xe trên mặt cắt ngang xác định theo công thức: nlx = Ncđgiờ / Z.Nlth
+ Với đường có dải phân cách giữa, năng lực thông hành của 1 làn xe là Nlth =
1800 xeqđ/h/làn.
+ Với đường cấp 80 hệ số năng lực thông hành Z = 0.55.
+ Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm Ncđ = 0.1 x Ntbnđ
- Số làn xe yêu cầu tương ứng với lưu lượng xe qua các năm:
N¨m
Tæng sè xcqd
Sè lµn xe yªu cÇu

N¨m
2005
48495
5

N¨m
2006
52303
6

N¨m
2007
65240
7

N¨m
2008
74527
8

N¨m
2009
80518
9

T1,2 n¨m
2010
105491
11

T3,4 n¨m
2010
38167
4

Do nằm trên tuyến đường huyết mạch nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây
và có nhiều Khu Công nghiệp nằm 2 bên đường nên lượng xe qua lại rất đông và tăng
trưởng mạnh, vượt quá khả năng thông xe của tuyến. Tính toán theo TCVN 4054-05,
với quy mô của đường chỉ đáp ứng được lưu lượng xe đến năm 2006 (với số làn xe
yêu cầu là 6 làn). Lúc đấy có thể coi 2 làn hỗn hợp đóng vai trò thông xe như 2 làn cơ
giới do sự phân cách chỉ bằng vạch sơn nên lượng xe cơ giới đi lấn sang làn hỗn hợp
rất nhiều, đặc biệt là xe máy. Trên thực tế cho thấy với lưu lượng xe từ năm 2007 đến
tháng 1, 2 năm 2010, trên tuyến thường xuyên xảy ra ách tắc trong giờ cao điểm, đặc
biệt là trong đầu năm 2010 (với số làn xe yêu cầu lên đến 11 làn). Tuy nhiên đến tháng
3 và 4 năm 2010 khi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương đã được thông xe và đưa
vào sử dụng thu hút một phần lớn lượng xe đang lưu thông trên QL1A đi theo hướng
đường cao tốc làm giảm lưu lượng xe trên đoạn tuyến.
Kết luận
Qua số liệu khảo sát và tính toán cho thấy với quy mô hiện tại (B = 19m, 4 làn xe
cơ giới, 2 làn hỗn hợp) tuyến đường có thể đáp ứng lưu lượng xe của 2006, với lưu
lượng xe năm 2007 trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ách tắc, kẹt xe, chứng tỏ tuyến
đã bắt đầu quá tải.
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b) Lưu lượng xe thiết kế
Lưu lượng xe thiết kế là số xe con quy đổi qua một mặt cắt ngang trong 1 ngày
đêm, tính cho năm tương lai. Đối với đường nâng cấp cải tạo thì năm tương lai là năm
thứ 10 sau khi đưa đường vào sử dụng. Dự kiến tuyến đường sẽ được đưa vào sử dụng
năm 2011 thì năm tính toán là năm 2021.
Lưu lượng xe năm 2021 tính theo công thức: Q2021 = Q2010 x ( 1 + i )10
i: tốc độ tăng trưởng dòng xe, i có thể lấy tương đương tốc độ tăng trưởng GDP: 5%
Bảng tính toán lưu lượng xe năm 2021 với tốc độ tăng trưởng 5%
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lo¹i xe
X e t¶i nhÑ
X e t¶i trung
X e t¶i nÆng 3T
X e t¶i nÆng >4T (kÐo mooc hoÆc container)
X e kh¸ch nhá
X e kh¸ch lín
X e con
X e m¸y
X e ®¹p
Tæng sè xcqd kh«ng tÝnh xe ®¹p xe m¸y
Tæng sè xcqd kh«ng tÝnh xe ®¹p
Sè lµn xe yªu cÇu (theo TCVN4054-05)

T3,4 n¨m 2010
2559
1243
1226
461

N¨m 2021
4168
2025
1997
750

1990
1187
1995
55715
216
21453
38167
4

3241
1933
3250
90753
352
34944
62170
6

Qua tính toán ta thấy với lưu lượng xe dự báo cho năm 2021 ứng với tốc độ tăng
trưởng i = 5% thì tuyến vẫn đảm bảo khả năng thông xe: số làn xe yêu cầu (theo
TCVN 4054 - 05) là 6 làn (tương đương năm 2006). Nếu tốc độ tăng trưởng là 6% số
làn xe yêu cầu (theo TCVN 4054 - 05) là 7 làn, lúc đó lưu lượng xe năm 2021 sẽ tương
đương năm 2007 và trên tuyến sẽ xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông.
2.2.5. Tính toán mô đun đàn hồi yêu cầu
Quy đổi số tải trọng trục xe khác về số tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn 10T theo
k
P
công thức: N = ∑ C1.C2 .n i .( I ) 4,4
Ptt
i =1
Trong đó: N: là tổng số trục xe quy đổi từ các loại trục xe khác nhau về trục xe tính
toán sẽ thông qua đoạn đường thiết kế trong một ngày đêm trên cả 2 chiều
(trục/ngày đêm);
ni: là số lần tác dụng của loại tải trọng trục i có trọng lượng trục pi cần
được quy đổi về tải trọng trục tính toán Ptt (trục tiêu chuẩn hoặc trục
nặng nhất). Trong tính toán quy đổi thường lấy ni bằng số lần của mỗi
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loại xe i sẽ thông qua mặt cắt ngang điển hình của đoạn đường thiết kế
trong một ngày đêm cho cả 2 chiều xe chạy, ni lấy theo số liệu xe dự
báo năm 2020.
C1: là hệ số số trục được xác định theo biểu thức: C1 = 1+1,2 (m-1); (3-2)
Với m là số trục của cụm trục i (xem điểm 1 của mục 3.2.3);
C2: là hệ số xét đến tác dụng của số bánh xe trong 1 cụm bánh: với
các cụm bánh chỉ có 1 bánh thì lấy C2 = 6,4; với các cụm bánh đôi (1
cụm bánh gồm 2 bánh) thì lấy C2 = 1,0; với cụm bánh có 4 bánh thì lấy
C2 = 0,38.
Kết quả tính toán số trục xe quy đổi: N = 1273 trục/ngày đêm.
* Số trục xe tính toán trên 1 làn Ntt = N x fl
fl: là hệ số phân phối số trục xe tính toán trên mỗi làn xe
= 0.35 với đường có 4 làn xe, dải phân cách cứng ở giữa
⇒ Ntt = N x fl = 1273x0.35 = 446 trục/làn ngày đêm.
Trên thực tế cho thấy số xe tải nặng chạy chủ yếu tại làn 2 và 5 là những làn
dành cho xe tải, lượng xe tải chạy sang làn xe con chiếm khoảng 30% và sang làn
hỗn hợp chiếm 70% làn xe tải, nên số trục xe tính toán trên từng làn có thể phân bổ
như sau:
Làn 1, 6

Làn 2, 5

Làn 3, 4

Lượng xe có trục ≥ 2.5T

70%

100%

30%

Số trục xe ≥ 2.5T

312

446

134

Eyc (MPa)

170

175
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2.2.6. Kết luận
Sau khi được nâng cấp cải tạo và đưa vào sử dụng năm 2003, do lượng xe tăng
trưởng quá nhanh vượt quá khả năng lưu thông của đường gây nên tình trạng ách tắc
giao thông và mặt đường bị xuống cấp. Để đảm bảo cho xe cộ đi lại thông suốt trên
tuyến trong hiện tại và tương lai, cần sửa chữa nâng cấp mặt đường đảm bảo Eyc đồng
thời phải thực hiện tốt việc quản lý, điều tiết giao thông tránh tình trạng quá tải cho
tuyến đường.
2.3. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến
Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của đoạn tuyến được giữ nguyên theo Quyết định
phê duyệt số 3807/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2001 của Bộ GTVT
Quy mô mặt cắt ngang: Bnền = 19.5m, Bmặt = 19m (6 làn xe).
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2.4. Giải pháp và kết quả thiết kế
2.4.1. Thiết kế bình diện, trắc dọc, trắc ngang
Bình diện, trắc ngang và hệ thống thoát nước trên tuyến được giữ nguyên như hiện
trạng. Trắc dọc được thiết kế dựa trên nguyên tắc đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của
tuyến, đảm bảo chiều dày kết cấu tăng cường và bù vênh ít.
2.4.2. Thiết kế mặt đường
a) Phương án thiết kế mặt đường
Số liệu khảo sát mặt đường cũ cho thấy cường độ 2 làn 3, 4 còn cao (E3 = 160MPa,
E4 = 139MPa), trong khi cường độ mặt đường của các làn 1, 2, 5, 6 thấp
(E1 = 100MPa, E2 = 95MPa, E5 = 108MPa, E6 = 108MPa) nên để đảm bảo cường độ
yêu cầu của đường, có 2 phương án:
PA1: Sử dụng công nghệ tái chế nguội toàn chiều sâu, tái chế mặt đường các làn 1,
2, 5, 6 sau đó thảm 2 lớp bê tông nhựa tăng cường trên toàn bộ mặt đường để đạt Eyc.
Các làn 3, 4 là làn dành cho xe con, lượng xe tải chạy lấn sang làn này ít (chiếm 30%
lượng xe tải), thực tế hiện trường cho thấy mặt đường các làn 3, 4 vẫn còn tốt do vậy
không tái chế các làn này mà chỉ tiến hành thảm tăng cường 2 lớp BTN.
* Thiết kế cấp phối tái chế nguội trong phòng thí nghiệm: Từ số liệu khảo sát mặt
đuờng cho thấy kết cấu mặt đuờng hiện tại của các làn cần tái chế (1, 2, 5 và 6) có thể chia
làm 2 loại điển hình, mặt đường làn 1 và 6 có kết cấu loại 1 với một lớp bê tông nhựa trên
cùng có chiều dày trung bình 7cm - 9cm, duới lớp bê tông nhựa là lớp cấp phối đá dăm có
chiều dày 30 - 40cm. Kết cấu loại 1 cũng xuất hiện ở các làn xe 2 và 5 nằm ở giữa mặt
đường, tuy nhiên ở các làn xe này có thêm kết cấu loại 2 với dạng điển hình là lớp bê tông
nhựa có chiều dày từ 12 - 15cm và lớp cấp phối đá dăm dày 30 - 40cm.
Công tác thiết kế cấp phối hỗn hợp tái chế tuân thủ theo tiêu chuẩn “Chỉ dẫn kỹ
thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu tái chế nguội của áo đường cũ theo công nghệ
cải tạo toàn chiều sâu bằng nhũ tương nhựa đuờng “đã được Viện KHCN Giao thông
vận tải phối hợp với công ty Hall Brothers biên soạn.
Trên cơ sở kết quả thành phần hạt của từng loại cốt liệu bê tông nhựa cũ, đá dăm
và tính toán tỷ lệ phần trăm phối hợp của 2 loại vật liệu này (phụ thuộc vào chiều sâu
tái chế), việc phối trộn tiến hành. Do thực tế kết cấu mặt đường trên các làn xe được
cải tạo chia làm hai loại nên cấp phối cũng được thiết kế thành hai loại để đảm bảo sự
đồng đều về vật liệu tái sinh và cường độ của mặt đuờng theo yêu cầu của thiết kế kết
cấu mặt đường. Để xác định được cấp phối thích hợp các thí nghiệm về độ ẩm đầm
nén, hàm lượng nhựa ... được thực hiện. Kết quả thiết kế hỗn hợp tái chế đưa ra hai
loại cấp phối:
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+ Cấp phối thứ nhất với tỷ lệ nhũ tương tối ưu 4%, tỷ lệ phối trộn giữa vật liệu
BTN và CPĐD của mặt đuờng cũ là 67% và 34% tương ứng với kết cấu loại 2.
+ Cấp phối thứ hai với tỷ lệ nhũ tương tối ưu 5%, tỷ lệ phối trộn giữa vật liệu BTN
và CPĐD của mặt đuờng cũ là 41% và 59% tương ứng kết cấu loại 1.
Hai mẫu chế bị được bảo dưỡng ở nhiệt độ 25°C trong 24 giờ để xác định độ bền
Marshall ban đầu. Hai mẫu khác được bảo dưỡng 48 giờ ở 60°C; sau đó được làm
nguội tới nhiệt độ trong phòng từ 12 đến16 giờ để xác định độ bền Marshall tại 25°C
(độ bền mẫu bảo dưỡng), 2 mẫu khác cùng với điều kiện bảo dưỡng như trên sau đó
được ngâm nước trong vòng 24 giờ ở 25°C, xác định độ bền Marshall (xây dựng độ
bền bảo dưỡng).
Các mẫu chế bị đuợc gửi và tiến hành thí nghiệm tại Mỹ cho ra các kết quả đảm
bảo yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật đã chỉ ra: mô đun đàn hồi ở 250C theo tiêu chuẩn
ASTM D4123 đạt từ 369207 đến 692427 psi. Khi thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi
ở các nhiệt độ khác nhau tương ứng với các trạng thái kiểm toán áo đường theo
22TCN 211- 06 cho thấy mô đun đàn hồi đồng đều và đều đạt từ 380 MPa.
PA2: Tăng cường trên toàn bộ mặt đường lớp cấp phối đá dăm và lớp bê tông nhựa
để đảm bảo Eyc = 175MPa.
b) Kết quả tính toán
* Số liệu tính toán
- Vận tốc thiết kế: 80 km/h
- Mặt đường cấp cao: A1
- Tải trọng tính toán: 10T
- Số liệu khảo sát đường cũ cho thấy làn 1 làn 2 và làn 4 (E1 = 100MPa, E2 = 95MPa,
E4 = 139MPa) có cường độ thấp hơn các làn còn lại nên được chọn để tính toán.
- Mô đun đàn hồi lớp CPĐD đường cũ lấy bằng 250MPa và lớp nền cũ là 45MPa
trên toàn tuyến để tính toán.
Kết quả tính toán theo PA1
Áp dụng công nghệ tái chế nguội toàn chiều sâu (TCNTCS), tiến hành tái chế 2 làn
ngoài cùng 1, 2 với chiều sâu tái chế là 20cm, mô đun đàn hồi của lớp tái chế sẽ đạt từ
380MPa. Căn cứ vào số liệu đo cường độ mặt đường cũ và cường độ của lớp mặt
đưòng sau khi tái chế, tiến hành tính toán chiều dày lớp bê tông nhựa tăng cường để
đảm bảo cường độ mặt đường. Kết quả tính toán kết cấu tăng cường như sau:
- Bê tông nhựa loại 1 (đá dăm ≥ 50%) dày 4cm;
- Tưới nhựa dính bám 0.5kg/cm2;
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- Bê tông nhựa loại 1 (đá dăm ≥ 30%) dày 5cm;
- Tưới nhựa dính bám 0.5kg/cm2;
- Lớp móng tái chế dày 20cm.
Kết quả tính toán theo PA2: thảm tăng cường lên mặt đường cũ lớp CPĐD và
BTN để đạt Eyc mặt đường. Kết quả tính toán kết cấu tăng cường như sau:
- Bê tông nhựa loại 1 (đá dăm ≥ 50%) dày 7cm;
- Tưới nhựa dính bám 0.5kg/cm2;
- Bê tông nhựa loại 1 (đá dăm ≥ 30%) dày 8cm;
- Tưới nhựa thấm bám 1.5kg/cm2;
- CPĐD loại 1: 25cm.
c) So sánh 2 phương án thiết kế mặt đường
Bảng tổng hợp các PA kết cấu
PA
1

2

Lµn 1
Ecu
100

KÕt cÊu
BTN (®¸ d¨m ≥50%):
BTN (®¸ d¨m ≥30%):
T¸i sinh:
BTN (®¸ d¨m ≥50%):
BTN (®¸ d¨m ≥30%):
CPDD I:

4
5 Eyc ®¹t
20
7
8 Eyc ®¹t
25

Lµn 2

Lµn 4 (chØ th¶m BTN)
Ecu
139

Ecu

95

175

Eyc ®¹t

175

Eyc ®¹t

155

175

Eyc ®¹t

175

Eyc ®¹t

>175

Bảng so sánh dự toán 2 PA
H¹ng môc
Tæng møc ®Çu t
Chi phÝ x©y dùng
Chi phÝ QLDA vµ chi phÝ kh¸c
Dù phßng phÝ

PA 1 (KiÕn nghÞ)
14,520,674,000
11,838,347,000
1,362,266,000
1,320,061,000

PA 2 (So s¸nh)
17,203,844,000
14,100,067,000
1,539,791,000
1,563,986,000

PA1: Tái chế các làn 1, 2, 5, 6 với chiều sâu 20cm, sau đó thảm lên toàn bộ mặt
đường 2 lớp BTN dày 4 và 5cm:
* Ưu điểm:
- Tận dụng được lớp vật liệu đường cũ trong điều kiện các nguồn khai thác nguyên
vật liệu đang ngày càng cạn kiệt.
- Giá thành rẻ hơn do tiết kiệm được chi phi nguyên vật liệu và vận chuyển (bằng
84% PA2).
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- Có thể đưa vào khai thác ngay sau khi thi công xong lớp tái chế.
- Mặt đường không bị tôn lên quá cao so với đường cũ: 9cm (do phải tăng cường
để đạt Eyc).
- Thi công nhanh do tiến hành 1 công nghệ đồng thời: cào bóc, trộn, rải và lu lèn.
- Việc đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công thuận tiện hơn do quá trình
thi công nhanh, không tốn nhiều thời gian vận chuyển nguyên vật liệu.
* Nhược điểm: Công nghệ đang được triển khai thí điểm.
PA2: thảm tăng cường lên toàn bộ mặt đường cũ lớp CPĐD loại 1 dày 25cm, 2 lớp
BTN dày 15cm
* Ưu điểm: Công nghệ thi công đơn giản, đã được áp dụng rộng rãi.
* Nhược điểm:
- Không tận dụng được vật liệu của đường cũ, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi
trường.
- Tốn thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và các bãi để nguyên vật liệu, gây cản
trở giao thông và đời sống của người dân xung quanh (phải vận chuyển 4500m3 cấp
phối cho 1 km).
- Thời gian thi công dài.
- Mặt đường bị tôn lên khá cao so với mặt đường cũ: 40cm.
Kiến nghị: qua so sánh ta thấy PA1 (sử dụng công nghệ TCNTCS) có nhiều ưu
điểm hơn so với PA2 (thảm tăng cường) về kinh tế, kỹ thuật, môi trường … Kiến nghị
triển khai thí điểm công nghệ TCNTCS, làm cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi trong
công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ sau này.
2.5. Biện pháp thi công tái chế nguội toàn chiều sâu
2.5.1. Yêu cầu về thiết bị thi công
Các thiết bị thi công chủ yếu:
- Máy tái chế: là máy tự hành, có khả năng cào xới áo đường cũ đến một chiều sâu
quy định, phun vào một lượng nhũ tương nhựa đường và nước thích hợp và trộn thành
một hỗn hợp vật liệu đá nhựa đồng nhất. Máy tái chế phải đáp ứng được các yêu cầu
cơ bản sau:
+ Công suất tối thiểu của máy 400 mã lực;
+ Có khả năng xới trộn rộng hơn 2.4m và sâu đến 30cm
+ Có một hệ thống phun tưới nhũ tương nhựa đường với cần phun đủ rộng,
một thiết bị bơm hoạt động ăn khớp với tốc độ di chuyển của máy, sao cho
lượng nhũ tương nhựa đường cần tưới được tự động điều chỉnh khi tốc độ
di chuyển của máy thay đổi.
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- Máy san tự hành: Có thiết bị đo độ dốc ngang.
- Máy lu: Máy lu sử dụng là loại tự hành. Tổ hợp máy lu bao gồm tối thiểu các loại sau:
+ Lu chân cừu có trọng lượng không nhỏ hơn 9T, bánh chân cừu rộng hơn
2.1m, có gắn lưỡi gạt phía sau. Trường hợp không có máy lu chân cừu, có thể
thay thế bằng lu bánh lốp trọng lượng không dưới 22T;
+ Lu bánh lốp có trọng lượng không nhỏ hơn 18T;
+ Lu rung hai bánh sắt, rộng không dưới 1.98m và trọng lượng không dưới 9T.
- Xe chở nước: Phải có khả năng điều chỉnh được lưu lượng nước phun.
2.5.2. Thi công
Quy trình thi công theo công nghệ TCNTCS có thể thay đổi ít nhiều phụ thuộc vào
loại máy tái chế sử dụng, nhưng tổng thể cần tuân thủ các quy định và trình tự sau:
- Chỉ tiến hành thi công khi nhiệt độ không khí trên 100C, thời tiết không có sương mù.
- Trước khi thi công đại trà, cần phải tiến hành thi công thử một đoạn dài ít nhất 50m
để kiểm tra và xác định công nghệ thi công, làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà.
- Chuẩn bị mặt bằng: dọn sạch cỏ rác trên mặt đường sẽ tái chế, định dạng mặt
đường cũ bằng máy tái chế hoặc bằng máy san tự hành, đảm bảo đúng kích thước hình
học theo thiết kế.
- Vận chuyển nhũ tương nhựa đường đến công trường: việc vận chuyển phải được
thực hiện bằng xe bồn chuyên dụng. Các xe bồn phải có thiết bị duy trì nhiệt độ đã quy
định của nhũ tương nhựa đường trong quá trình vận chuyển, nắp và van xả của bồn
chứa phải được niêm phong.
- Xới trộn và tái chế:
+ Sau khi xới trộn áo đường cũ và trước khi phun nhũ tương nhựa đường cần
phải kiểm tra độ ẩm của vật liệu. Độ ẩm của vật liệu chỉ được sai khác trong
phạm vi ±1% so với độ ẩm đã được quy định trong bước thiết kế hỗn hợp vật
liệu tái chế.
+ Lượng nhũ tương nhựa đường phun tưới phải được khống chế chặt chẽ,
không được sai lệch với hàm lượng đã quy định trong bước thiết kế hỗn hợp
vật liệu quá 0.3%.
+ Độ sâu xới trộn tái chế áo đường cũ phải được kiểm soát thường xuyên.
+ Trước khi san và lu lèn vật liệu tái chế cần kiểm tra thành phần cấp phối vật
liệu, độ ẩm tốt nhất và hàm lượng nhũ tương nhựa đường.
+ Công việc xới trộn và tái chế tiến hành theo phương pháp một hành trình,
toàn bộ các thao tác xới trộn áo đường cũ, tưới thêm nước, phun tưới nhựa
đường đều được thực hiện và hoàn tất sau một lượt đi của máy tái chế.
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- Lu lèn sơ bộ: Dùng máy lu chân cừu hoặc lu bánh lốp đầm nén hỗn hợp vật
liệu, máy lu không được đi sau máy tái chế quá 150m. Lu chân cừu với biên độ
đầm lèn lớn và tần số thấp đầm lèn cho đến khi dấu chân cừu không còn rõ trên mặt
lớp vật liệu. Lu bánh lốp chỉ dừng lu khi vệt bánh lốp còn lại trên mặt lớp vật liệu
không đáng kể.
- San định dạng mặt đường: Dùng máy san tự hành san gạt bề mặt lớp vật liệu đã
được đầm lèn sơ bộ, lưỡi gạt máy san phải gạt bằng các dấu vệt chân cừu, đồng thời
tạo dốc ngang, dốc dọc và hình dạng mặt đường theo thiết kế. Máy san chỉ được san
chải trong phạm vi một ngày kể từ khi hỗn hợp vật liệu được phun tưới nhũ tương
nhựa đường, muộn hơn vật liệu sẽ bị vón cục, san gạt sẽ không đảm bảo chất lượng và
khó khăn.
- Lu lèn chặt lần cuối: Dùng máy lu rung bánh thép và lu bánh lốp để đầm lèn chặt
lớp hỗn hợp vật liệu đã được san gạt định dạng. Lượt lu cuối cùng không được rung.
Công việc lu lèn phải được tiến hành theo sơ đồ lu lèn đã lập.
- Lu kiểm chứng: Sau khi lu lèn chặt lần cuối hoàn tất, cần tiến hành lu kiểm
chứng để có cơ sở cho phép hay chưa cho phép thông xe ngay. Dùng một lu nặng
tương ứng với loại xe tải sẽ chạy trên đoạn đường cải tạo lu lèn lớp vật liệu tái
chế đã lu lèn chặt, nếu không có biến dạng thì cho phép xe tải lưu thông ngay,
ngược lại thì phải đợi đến khi hỗn hợp vật liệu tái chế đủ rắn chắc mới cho phép
xe tải lưu thông.
- Bảo dưỡng: Trước khi tiến hành rải lớp mặt đường mới bằng bê tông nhựa lên
trên lớp vật liệu đã được tái chế cần phải bảo dưỡng lớp vật liệu tái chế này để có điều
kiện đông cứng.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Công nghệ Tái chế mặt đường đã và đang được áp dụng trên hầu hết các quốc gia
trên thế giới và là xu hướng tất yếu cần áp dụng bởi những ưu điểm sau đây:
- Tận dụng lại vật liệu cũ (lượng bổ sung không đáng kể), dẫn tới hạn chế phá hoại
môi trường (do khai thác, vận chuyển vật liệu).
- Không nâng cao mặt đường, do đó đặc biệt phù hợp với các đường đô thị.
- Thi công nhanh do tiến hành 1 công nghệ đồng thời: cào bóc, trộn, rải và lu lèn.
- Áp dụng công nghệ tái chế mặt đường trong xây dựng đường ôtô ở Việt Nam là
việc làm cần thiết và thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và xu hướng
phát triển chung của thế giới. Quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng
cục Đường bộ Việt Nam) cho phép triển khai dự án thí điểm công nghệ cào bóc tái chế
mặt đường QL1 đoạn Km1941+000 ÷ Km1942+000, Km847+100 ÷ Km848+00 và
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QL6 đoạn Km40+500 ÷ Km41+500 cho thấy chủ trương của Bộ GTVT trong việc áp
dụng công nghệ tái chế mặt đường đối với các dự án nâng cấp cải tạo mặt đường ở
Việt Nam.
Sau khi thi công xong cần tiến hành đo đạc kiểm tra nghiệm thu và đánh giá
chất lượng công trình. Hoàn thiện quy trình thi công và nghiệm thu công nghệ tái
chế nguội áo đường theo toàn chiều sâu, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét,
phê duyệt làm cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi trong công tác xây dựng và bảo
dưỡng đường ở Việt Nam.
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ĐÁNH GIÁ ĐOẠN THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG BẤC THẤM NGANG
THAY ĐỆM CÁT THOÁT NƯỚC
KS. NGUYỄN ĐÌNH THỨ
KS. NGUYỄN VĂN THAO
và tổ nghiên cứu xử lý nền đất yếu
Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI)
TÓM TẮT
Bấc thấm ngang (Supure Boad Drain: SB-drain) có hình dạng và cấu tạo tương tự
như bấc thấm đứng-PVD; nhưng bấc thấm ngang có kích cỡ lớn hơn, tùy theo yêu cầu
thiết kế và thi công của từng công trình. Với tính chất thấm cao, ổn định, đồng đều do
được sản xuất tại nhà máy, thi công đơn giản, nên bấc thấm ngang có thể dùng để thay
thế tầng cát thoát nước khi xử lý nền đất yếu. Bài viết này được chia thành 2 phần chính:
phần 1: Thiết kế bấc thấm ngang và phần 2: Thi công và nghiệm thu bấc thấm ngang,
nhằm trao đổi với các đồng nghiệp về một loại vật liệu còn khá mới SB-drain, có thể thay
thế tầng đệm cát thoát nước trong thiết kế, thi công xử lý nền đường đắp trên đất yếu.
1. GIỚI THIỆU VỀ ĐOẠN THỬ NGHIỆM
Đệm cát thoát nước là bộ phận không thể thiếu đối với nền đắp trên đất yếu.
Tuy nhiên việc khai thác cát một cách ồ ạt với khối lượng lớn phục vụ thi công
nhiều tuyến đường như: cao tốc HN - HP, cao tốc Việt Trì - Lao Cai, cao tốc QL3
Hà Nội - Thái Nguyên, Đường Vành Đai 3, cao tốc Giẽ - Ninh Bình... đã và đang
gây ra nạn thiếu cát một cách trầm trọng và tác động xấu đến môi trường (sụt lở bờ
sông do khai thác cát, thay đổi dòng chảy, ô nhiễm tiếng ồn và bụi do vận
chuyển...). Liệu có thể dùng loại vật liệu khác để thay thế tầng đệm cát thoát nước
cho công tác xử lý nền đất yếu?
Bấc thấm ngang (Placstic Horizontal Drain-PHD) đã được sử dụng tại một số
nước như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan...Tại Việt Nam (PHD) được thử
nghiệm tại một số vị trí ở công trình: Đại lộ Đông Tây TP. HCM, Dự án cầu Cần
Thơ, nền bãi Công ten nơ cảng Chùa Vẽ Hải Phòng...Tuy nhiên chưa có một tổng
kết chính thức về hiệu quả của PHD. Đoạn thử nghiệm PHD tại Km94+340 Km94+4420, gồm 2 phân đoạn: từ Km94+340 - Km94+390: (đoạn đối sánh) dùng
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đệm cát thoát nước, phân đoạn Km94+390 - Km94+440: dùng bấc thấm ngang
(PHD) thay cho đệm cát thoát nước. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết kết quả đoạn thử
nghiệm bấc thấm ngang.
2. ĐỊA TẦNG VÀ CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐOẠN THỬ NGHIỆM
2.1. Địa tầng đoạn thử nghiệm
2.1.1. Địa tầng theo kết quả khoan, thí nghiệm và xuyên
a) Đoạn tham chiếu Km94+340 - Km94+390
Việc phân lớp đất phù hợp với TKKT. Địa tầng đoạn này có thể chia làm 3 lớp là
2a , 2b và 2c như TKKT đã phân chia; trong đó lớp 2b, 2c là đất tốt không cần xử lý.
Với kết quả khảo sát tại đoạn thử nghiệm, có thể chia nền đất trong phạm vi xử lý
thành 3 lớp (Chi tiết chỉ tiêu cơ lý xem bảng 2-1):
+ Lớp 2a1: Bụi tính dẻo cao. Bề dày lớp khoảng 4.80m. Đây là lớp đất phân bố
khu vực ao, hồ, đầm tôm và là lớp đất rất yếu với tính nén lún mạnh, khả
năng chịu lực rất yếu. Cần đặc biệt lưu ý trong quá trình đắp đất.
+ Lớp 2a1a: Bụi dẻo. Bề dày lớp khoảng 2.0m. Đây là lớp đất yếu.
+ Lớp 2a1b: Bụi tính dẻo cao. Bề dày lớp khoảng 5.0m.
b) Đoạn sử dụng bấc thấm ngang (Km94+390 - Km94+440)
Lớp 2a1 Bụi tính dẻo cao (MH). Bề dày lớp khoảng 4.60m.
+ Lớp 2a1a: Bụi (ML). Bề dày lớp 2.20m.
+ Lớp 2a1b: Bụi dẻo cao (MH) xen bụi (ML). Bề dày lớp 5.70m.
2.1.2. Kết quả tính lún, ổn định và tổng thời gian xử lý
a) Đoạn đôi sánh Km94+340 - Km94+390
+ Tổng lún: 103.34cm; độ cố kết 99%, đô lún dư: 0.5cm;
+ Đắp 5 giai đoạn với chiều cao 4.1m (chiều cao nền đắp + bù lún), tốc độ đắp
thay đổi từ 10cm/ngày giai đoạn 1, 2 và 2 và 5cm/ngày giai đoạn 4 và 5;
+ Tổng thời gian thi công 290 ngày.
b) Đoạn thử nghiệm PHD
+ Tổng lún: 91.07cm; lún dư: 0.2cm; độ cố kết: 99.98%;
+ Đắp 5 giai đoạn với chiều cao 4.1m (chiều cao nền đắp + bù lún), tốc độ đắp
10cm/ngày giai đoạn 1, 2, 3 và 5cm/ngày giai đoạn 4 và 5;
+ Tổng thời gian thi công 290 ngày.
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2.2. Chỉ tiêu cơ lý
Xem bảng 2-1
Bảng 2-1: Chỉ tiêu cơ lý dùng trong tính toán
T
T

Đơn vị

Tên chỉ tiêu

Đoạn Km94+340 Km94+390

Đoạn Km94+390 Km94+420

2a

2a

2a1a

2a1b

2a1a

2a1b

75.55 44.49 67.06 64.56 46.50

56.28

1

Độ ẩm thiên nhiên

W (%)

2

Dung trọng thiên
nhiên

gw (g/cm3)

1.55

1.75

1.64

1.61

1.71

1.66

3

Tỷ trọng

D

2.67

2.68

2.64

2.67

2.66

2.67

4

Hệ số rỗng

e

2.019 1.219 1.583 1.739 1.279

1.522

5

Giới hạn chảy

WL(%)

74.20 50.10 67.06 70.00 49.20

64.14

6

Giới hạn dẻo

WP(%)

41.45 30.30 30.64 43.30 29.10

36.48

7

Chỉ số dẻo

WN(%)

32.75 19.80 36.42 26.70 20.10

27.66

8

Sức kháng xuyên

qc(MPa)

0.143 0.287 0.471 0.143 0.369

0.451

Pc(T/m )

2.40

4.50

8.20

2.80

4.50

8.60

2

0.34

0.42

0.68

0.264

0.38

0.825

1

1

1

1

1

1

9

Áp lực tiền cố kết

10

Hệ số cố kết

11

Hệ số OCR

2

Cv(m /năm)

3. THIẾT KẾ BẤC THẤM NGANG
3.1. Tính mềm dẻo và co giãn
Bấc thấm ngang có thể kéo giãn dọc theo đất nền hoặc theo sự biến dạng của nền
đắp do tính mềm dẻo cao. Với giả định bấc thấm ngang bị kéo giãn do độ lún của nền
đắp là 2.0m, biến dạng theo trục của bấc thấm ngang được tính là 2m/27.9m = 7.1%
(27.9m là nửa chiều rộng mặt cắt nền đắp đoạn thử nghiệm), giá trị này đảm bảo yêu
cầu cho phép của BTN là < 25%.
Với kết quả tính toán nêu trên có thể khẳng định tính mềm dẻo và co giãn của bấc
thấm ngang đảm bảo tính liên tục khi nền đắp lún đến độ lún tính toán.
3.2. Năng lực thoát nước
Bấc thấm ngang được thiết kế với khả năng thoát nước giống như đệm cát.
Lưu lượng thoát nước của vật liệu bấc thấm ngang được thực hiện dựa vào công
thức thông thường như sau:
Q = ks x i x A (m3/s).
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Trong đó:
- i: gradient thủy lực;
- ks: hệ số thấm (m/giây).
-A=wxh
+ w: chiều rộng đơn vị của bấc thấm ngang (m);
+ h: chiều dày của bấc thấm ngang (m);
Việc xác định các thông số phục vụ cho tính toán năng lực thoát nước ngang của
vật liệu bấc thấm ngang được thực hiện thông qua các biểu chỉ tiêu do nhà sản xuất
cung cấp; từ các thông số đó, có thể xác định được lưu lượng thoát nước của vật liệu
bấc thấm ngang.
Tính toán cho đoạn thử nghiệm thể hiện như sau:
Bảng 3-1: Bấc thấm ngang (PHD)
Loại bấc ngang

Đ.vị

T-200

Chiều rộng bấc, [1]

m

0.20

Đặc tính sản phẩm

Chiều dày bấc, [2]

m

0.008

Đặc tính sản phẩm

Mô tả

2

Diện tích bấc, [3] = [1]*[2]

m

Hệ số thấm k của BTN, [4]

m/s

0.0016
0.15

Độ dốc thủy lực i, [5]

0.10

Hệ số an toàn = 1.5, [6]

1.50
m3/s

Q = kiA, [7] = ([4]x[5]x[3])/[6]

Ghi chú

1.6 x 10-5

Đặc tính sản phẩm

Lưu lượng thoát nước

Chiều rộng tương đương với lớp đệm cát thoát nước có thể được tính như sau:
Bảng 3-2. Đệm cát CSB
Loại bấc ngang

Đ.vị

T-200

Q = k x i x A, [1]

m3/s

1.6 x 10-5

Lưu lượng thoát

Hệ số thấm k của CSB, [2]

m/s

0.00005

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Mô tả

Độ dốc thủy lực i, [3]

0.10

Diện tích đệm cát, [4] = [1]/([2]x[3])

2

m

3.20

Chiều dày đệm cát, [5]

m

0.80

Chiều rộng đệm cát, [6] = [4]/[5]

m

4
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Ghi chú

Tiêu chuẩn kỹ thuật

3.3. Cách bố trí và phương pháp lắp đặt bấc thấm ngang
Với khoảng cách bấc thấm đứng đoạn thử nghiệm là 1.0m thì bố trí một hàng bấc
thấm ngang cho hai hàng bấc thấm đứng, tất cả bấc thấm đứng sẽ được nối với bấc
thấm ngang. Do nền đường có chiều rộng thay đổi (trung bình 55.8m) cho nên sẽ bố trí
bốn hàng bấc thấm ngang dọc theo tim đường (khoảng cách 12.0m) nhằm liên thông
các bấc thấm ngang lại với nhau và tăng khả năng thoát nước cả 1 hệ bấc thấm ngang.
Sơ đồ bố trí bấc thấm đứng với bấc thấm ngang như sau (Hình 3-1):
a

a

a

a /2
0 .1

a /2

0 .1

a / 2 + b / 2 + 0 .1

Bac tham

a

dung

a

a

B a c th a m n g a n g
b

b
c

a /2 + b /2 + 0 .1
b + 0 .1 * 2
b

B a c th a m n g a n g

B a c th a m d u n g

a

Hình 3-1. Sơ đồ bố trí PHD với PVD
Trong đó: a: Khoảng cách bấc thấm đứng; b: Bề rộng bấc thấm ngang; c: Khoảng
cách bấc thấm ngang;
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Bảng 3-3. Bố trí PHD với PVD
Khoảng cách
PVD (a), m

Chiều rộng BTN
(b), m

Chiều cao cắt bấc đứng
(a/2+b/2+0.1), m

Khoảng cách PHD
(c), m

1.0

0.2

0.7

2.0

4. CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ QUÁ TRÌNH THI CÔNG
4.1. Các thiết bị quan trắc tại đoạn thử nghiệm
Trên đoạn thử nghiệm và đoạn tham chiếu bố trí các thiết bị quan trắc để thu thập:
độ lún, chuyển vị ngang trên mặt, chuyển vị ngang sâu, sự thay đổi áp lực nước lỗ
rỗng, mực nước dưới đất trong và ngoài phạm vi nền đường cũng như sự làm việc của
đệm cát và bấc thấm ngang.
Trên mỗi phân đoạn (đối sánh và thử nghiệm) mỗi đoạn có 01 mặt cắt ngang bố trí
hệ thống các thiết bị quan trắc bao gồm:
+ Bàn đo lún: 03 bàn đo lún (01 bàn ở tim đường, 02 bàn hai bên mép vai nền
đường), ngoài ra bố trí 02 bàn đo lún tại tim đường cách 15.0m và hai phía mặt cắt
ngang;
+ Giếng quan trắc mực nước dâng trong lớp đệm cát: 01 giếng quan trắc ở tim
đường;
+ Giếng quan trắc mực nước ngầm: 01 giếng quan trắc (chiều sâu 5.0m tính từ mặt
đất thiên nhiên) nằm ngoài phạm vị ảnh hưởng của nền đắp;
+ Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng: 04 vị trí đó áp lực nước lỗ rỗng, bố trí tại 2 vị trí
cách tim đường 2.0 m về 2 phía tại độ sâu 5.0m và 10.0m;
+ Thiết bị đo chuyển vị ngang theo chiều sâu: 02 vị trí tại hai bên mép taluy nền
đường, đáy ống đo đặt vào tầng đất tốt tối thiểu 2.0m);
+ Cọc đo chuyển vị ngang: 10 cọc quan trắc chuyển vị ngang hai bên chân ta luy;
+ Hệ thống mốc cao độ (chuẩn) dùng để quan trắc lún: 03 mốc được bố trí ở vị trí
nằm ngoài khu vực xử lý nền đất yếu và được bảo vệ chắc chắn không bị ảnh hưởng
trong thời gian thi công và quan trắc.
Các quy định kỹ thuật về bàn đo lún, cần đo, ống vách, thiết bị đo, tần suất đo, và
việc xử lý số liệu đo đạc tham chiếu theo quy trình 22TCN 262-2000.
Các quy định kỹ thuật (về việc thi công lắp đặt, bảo quản, đánh số, đọc thử các
thiết bị quan trắc) tham chiếu theo Quy định kỹ thuật của dự án.
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Bảng 4-1. Khối lượng thiết bị quan trắc
TT

Nội dung quan trắc

Đơn
vị

Khối
lượng

Ghi chú

1

Quan trắc độ lún của nền
đắp qua bàn đo lún
(SSP)

Bàn
đo

10

Km94+360(3); Km94+420(3)
Km94+345(1)km94+375(1)km94+415(1),
km94+435(1)

2

Quan trắc mực nước
dâng trong tầng đệm cát
Giếng
qua giếng quan trắc
(OW)

3

Quan trắc dịch chuyển
ngang của nền đường
qua cọc chuyển vị ngang
Quan trắc áp lực nước lỗ
rỗng

4

Quan trắc chuyển vị
ngang sâu

5

Km94+360(1); Km94+420(1)
2

Km94+360(10); Km94+420(10)
Cọc

20

Điểm

8

Điểm

4

Độ sâu 5m: Km94+360(2);
Km94+420(2);
Độ sâu 10m: Km94+360(2);
km94+420(2);
Km94+360(2); Km94+420(2)

4.2. Thi công bấc thấm đứng và bấc thấm ngang
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của PVD và quy trình thi công phù hợp chung với toàn bộ dự án;
+ Kết quả kiểm tra PHD trước khi thi công (xem bảng 4-2);
Bảng 4-2. Các chỉ tiêu của PHD

TT

Chỉ tiêu

Giá trị trung bình

Phương pháp
thử

Đơn vị

Thiết kế

Kết quả
thí nghiệm

Bấc thấm
1

Khối lượng

ASTM.D-3776

g/m

141.8

2

Chiều dày

ASTM.D-5199

mm

8.00

8.10

3

Bề rộng

Normal

mm

200

200.4

4

Khả năng thoát nước tại
áp lực 100kN/m2

ASTM.D-4716

m3/day

> 24

35.80

5

Cường độ chịu kéo khi đứt

ASTMD-4595

kN

6

Độ dãn dài khi đứt

ASTMD-4595

%

3.86
10 < s < 25

19.10
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TT

Chỉ tiêu
Cường độ chịu nén

7

Giá trị trung bình

Phương pháp
thử

Đơn vị

ASTMD-1625

kN/m2

Thiết kế

Kết quả
thí nghiệm

> 250

551.80

Lõi
8

Cường độ chịu kéo khi đứt

ASTMD-5199

kN

1.44

9

Độ giãn dài khi đứt

ASTMD-4595

%

55.20

ASTM.D 5199

mm

Vỏ lõi
10

Bề dày

0.32

-4

-4

2.97

11

Hệ số thấm

ASTM.D 4491

10 m/s

1x10

12

Cường độ chịu kéo giật

ASTM.D.4632

N

> 250

378

13

Kích thước lỗ

ASTM.D 4751

mm

< 0.075

< 0.075

Nhận xét:
+ Tất cả các chỉ tiêu của PHD được thí nghiệm kiểm tra trước thi công: đạt và vượt
chỉ tiêu thiết kế;
4.2.1. Thi công bấc thấm đứng
+ Bấc thấm đứng được thi công từ ngày 8/1 đến 21/1/2010; mạng bấc thấm hình
vuông: 1.0x1.0m, sâu 13.90m.
4.2.2. Thi công bấc thấm ngang
+ Bấc thấm ngang được thi công từ ngày 22/1 đến ngày 23/1/2010; theo chiều
ngang khoảng cách giữa 2 hàng bấc thấm ngang là 2.0m;
+ Bấc thấm đứng được gập vuông góc và nối với bấc thấm ngang bằng ghim;
+ Theo chiều dọc cứ 12.0m lại có 1 hàng bấc thấm ngang. Các bấc thấm ngang
theo chiều ngang và chiều dọc được nối với nhau bằng ghim;
+ Sau khi đắp được 2 lớp (dày 0.40m) đã đào kiểm tra tại 03 vị trí. Kết quả kiểm
tra cho thấy:
-

Không phát hiện thấy PHD bị hư hỏng do quá trình đắp và đầm;

-

Khi đào tới vị trí PHD khoảng 5 phút thấy nước tập trung vào vị trí PHD
khá nhiều, trong khi đào tới cao độ tương tự ở vị trí không có PHD không
thấy nước tập trung mà chỉ thấy cát ở trạng thái ẩm ướt.

4.2.3. Đệm cát thoát nước (tại Km94+340 - Km94+390)
Kết quả kiểm tra (xem bảng 4-3)
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Bảng 4-3. Chỉ tiêu của cát làm đệm cát thoát nước
TT

Chỉ tiêu

Ký
hiệu

Đơn vị

Giá trị trung bình
Thiết kế

Kết quả thí nghiệm

1

Hàm lượng hạt > 0.25

P

%

> 50

89.27

2

Hàm lượng hạt > 0.075

P

%

<5

0.92

3

Hàm lượng hữu cơ

P

%

<5

4

Hệ số thấm

K

-5

10 (m/s)

1x10

0.517
-5

9.44

Nhận xét: Kết quả thí nghiệm cho thấy cát đưa vào làm đệm cát thoát nước có chỉ
tiêu đạt và tốt hơn tiêu chí cát làm đệm cát thoát nước của Thiết kế.
4.3. Thi công đắp nền
Theo thiết kế nền đắp được thi công 1 giai đoạn với tốc độ đắp 10cm/ngày (khoảng
41 ngày theo tính toán từ cao độ +0.75 đến cao độ +4.85). Tuy nhiên khi thi công do
phải đảm bảo sự ổn định của nền đắp, chờ nghiệm thu sau mỗi lớp đắp, do thiết bị đo
chuyển vị ngang sâu tại km94+360 bị hỏng tới 2 lần, do mưa, bão, do sự khan hiếm về
vật liệu và do phải điều chuyển thiết bị từ các đoạn khác đến nên công tác đắp nền
phải kéo dài tới 5 giai đoạn với gần 200 ngày.
- Giai đoạn 1: đắp 0.90 (gồm cả phần đệm cát) - đắp 7 ngày, nghỉ 25 ngày;
- Giai đoạn 2: đắp đến chiều cao 1.47m - đắp 9 ngày, nghỉ chờ 28 ngày;
- Giai đoạn 3: đắp đến chiều cao 2.74m - đắp 14 ngày, nghỉ chờ 48 ngày;
- Giai đoạn4: đắp đến chiều cao 3.34m - đắp 15 ngày, nghỉ chờ 20 ngày;
- Giai đoạn 5: đắp đến chiều cao 4.30m - đắp 20 ngày, nghỉ chờ đến khi đánh giá
nền đất đạt yêu cầu lún dư, độ cố kết, khoảng > 100 ngày.
5. CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
5.1. Lún bề mặt (SSP)
Công tác quan trắc lún được cập nhật hàng ngày kể cả thời gian nghỉ. Kết quả quan
trắc được đánh giá chi tiết như dưới đây.
5.1.1. Trắc ngang Km94+360
Kết quả quan trắc (xem hình 5-1)
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4.5
4.0

F illin g h e ig h t ( m )

3.5
3.0
2.5
2.0
Actual height of embankment

1.5

Design height of embankment

1.0
0.5
0.0

3 1 /0 7

2 6 /0 7

2 1 /0 7

1 6 /0 7

1 1 /0 7

0 6 /0 7

0 1 /0 7

2 6 /0 6

2 1 /0 6

1 6 /0 6

1 1 /0 6

0 6 /0 6

0 1 /0 6

2 7 /0 5

2 2 /0 5

1 7 /0 5

1 2 /0 5

0 7 /0 5

90

0 2 /0 5

80 85

2 7 /0 4

75

2 2 /0 4

70

1 7 /0 4

65

1 2 /0 4

60

0 7 /0 4

55

0 2 /0 4

50

2 8 /0 3

45

2 3 /0 3

40

1 8 /0 3

35

1 3 /0 3

25 30

0 8 /0 3

0 3 /0 3

20

2 6 /0 2

15

2 1 /0 2

0 6 /0 2
10

1 6 /0 2

0 1 /0 2
5

1 1 /0 2

2 7 /0 1
0

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185

0
5
10
15

Actual settlement - Km94+345 (Center)
Actual settlement - Km94+360 (Center)
Actual settlement - Km94+375 (Center)
Design settlement - Km94+360 (Center)

20
25
30

Se ttle m e n t (c m )

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Dates of observation (days)

Hình 5-1. Biểu đồ đắp và lún theo thời gian
Đánh giá
- Nếu đắp đất như thiết kế 10cm/ngày thì trong giai đoạn đắp đến chiều cao thiết
kế có phòng lún thì độ lún tính toán của nền nhỏ hơn độ lún thực với nền đắp của giai
đoạn 1 vì tuy tải trọng có tăng nhưng nước lỗ rỗng chưa kịp thoát ra và do độ lún giữa
tính toán và độ lún thực cũng khác nhau (do địa tầng tính toán và địa tầng thực tại
đoạn thử nghiệm có thay đổi chút ít);
- Khi tính toán lún theo địa tầng thực, và tiến trình đắp như đã thi công thì độ lún
tại thời điểm 152 ngày từ khi bắt đầu thi công là 80.85cm, so với 68.90cm của lún đo
thực và chênh lệch này là không lớn.

170

5.1.2. Trắc ngang Km94+420
Kết quả quan trắc (xem hình 5-2)
4.5
4.0

F illin g h e ig h t ( m )

3.5
3.0
2.5
2.0
Actual height of embankment

1.5

Design height of embankment

1.0
0.5
0.0
2 7 /0 4

0 2 /0 5

90

95

3 1 /0 7

2 2 /0 4
85

2 6 /0 7

1 7 /0 4
80

2 1 /0 7

1 2 /0 4
75

1 6 /0 7

0 7 /0 4
70

1 1 /0 7

0 2 /0 4
65

0 6 /0 7

2 8 /0 3
60

0 1 /0 7

2 3 /0 3
55

2 6 /0 6

1 8 /0 3
50

2 1 /0 6

1 3 /0 3
45

1 6 /0 6

0 8 /0 3
40

1 1 /0 6

0 3 /0 3
35

0 6 /0 6

2 6 /0 2
30

0 1 /0 6

2 1 /0 2
25

2 7 /0 5

1 6 /0 2
20

2 2 /0 5

1 1 /0 2
15

1 7 /0 5

0 6 /0 2
10

1 2 /0 5

0 1 /0 2
5

0 7 /0 5

2 7 /0 1
0

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185

0
5
10
15
20
25

Actual settlement - Km94+405
Actual settlement - Km94+420
Actual settlement - Km94+435
Design settlement - Km94+420

30
35
Settlement (cm)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Date s of obse rvati on (days)

Hình 5-2. Biểu đồ đắp và lún theo thời gian Km94+420
Đánh giá
- Cũng tương tự như đoạn đối sánh nếu đắp đất như thiết kế 10cm/ngày thì trong
khi đắp đến chiều cao thiết kế có phòng lún thì độ lún của nền nhỏ hơn độ lún với nền
đắp của giai đoạn 1 vì tuy tải trọng có tăng nhưng nước lỗ rỗng chưa kịp thoát ra và do
độ lún giữa tính toán và độ lún thực cũng khác nhau (do địa tầng tính toán và địa tầng
thực tại đoạn thử nghiệm có thay đổi chút ít); nhưng khi đắp tiếp đến chiều cao thiết kế
+ phòng lún thì độ lún tính toán lại cao hơn độ lún thực, nguyên nhân do địa tầng giữa
tính toán và thực có khác nhau, và do trong giai đoạn này với chiều cao đắp thực chỉ từ
0.90 đến 1.47 chưa đủ lớn để nước lỗ rỗng thoát ra và do đó lún thực lại nhỏ hơn lún
tính toán.
- Khi tính toán lún theo địa tầng thực, và tiến trình đắp như đã thi công thì độ lún
tại thời điểm 152 ngày từ khi bắt đầu thi công là 68.08cm, so với 60.30cm của lún đo
thực và chênh lệch này là không quá lớn.
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5.2. Mực nước và áp lực nước lỗ rỗng
5.2.1. Mực nước dưới đất
- Trắc ngang Km94+360
- Kết quả quan trắc
Xác định mực nước ban đầu: cao độ mực nước đo tại giếng quan trắc tim đường và
giếng quan trắc phía trái chân đường như sau:
TT

Ngày, tháng, năm

1

Cao độ mực nước
Giếng tại tim

Giếng phía trái chân đường

24.1.2010

1.128

1.228

2

25.1.2010

1.143

1.256

3

26.1.2010

1.133

1.288

1.135

1.257

Trung bình

Cao độ mặt đất thiên nhiên là +0.75m (mặt lớp vải ĐKT ngăn cách);
Xác định mực nước trong giếng quan trắc sau khi đã thi công xong lớp đệm cát
thoát nước (CSB), đã cắm PVD. Đây là trạng thái “0” của mực nước.
Đánh giá: Mực nước tại giếng quan trắc trái chân đường cao hơn mực nước ở
giếng quan trắc tại tim đường. Tại đoạn này từ cao độ -0.76 đến cao độ -1.76 tồn tại
một thấu kính cát, vì vậy mực nước giữa giếng quan trắc tại tim và giếng quan trắc trái
chân đường gần bằng nhau.
- Trắc ngang Km94+420
- Kết quả quan trắc
Xác định mực nước ban đầu: cao độ mực nước đo tại giếng quan trắc tim đường và
giếng quan trắc phía trái chân đường như sau:
TT

Ngày, tháng, năm

1

Cao độ mực nước
Giếng tại tim

Giếng phía trái chân đường

24.1.2010

1.186

0.605

2

25.1.2010

1.098

0.620

3

26.1.2010

0.998

0.620

1.094

0.615

Trung bình

Cao độ mặt đất thiên nhiên là +0.75m (mặt lớp vải ĐKT ngăn cách);
Xác định mực nước trong giếng quan trắc sau khi đã thi công xong lớp đệm cát
thoát nước (CSB), đã cắm PVD. Đây là trạng thái “0” của mực nước.
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Đánh giá:
- Mực nước tại giếng quan trắc trái chân đường thấp hơn mực nước ở giếng quan
trắc tại tim đường. Đây là mực nước thật.
- Mực nước tại giếng quan trắc trái chân đường Km94+420 thấp hơn mực nước tại
giếng quan trắc tương ứng tại lý trình Km94+360;
5.2.2. Mực nước trong tầng đệm cát và áp lực nước lỗ rỗng dư
a) Trắc ngang Km94+360
Kết quả (xem hình 5-3)

F illi n g h e ig h t ( m )

Diagram of elevation of water level in observation well
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Actual height of embankment

3.0
2.8
2.6
2.4

Elevation of water level (m)

2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

Km94+360 (Center)

31/07

26/07

21/07

16/07

11/07

06/07

01/07

26/06

21/06

16/06

11/06

06/06

01/06

27/05

22/05

17/05

12/05

07/05

02/05

27/04

22/04

17/04

12/04

07/04

02/04

28/03

23/03

18/03

13/03

08/03

03/03

26/02

21/02

16/02

11/02

06/02

01/02

27/01

0.0

Time (days)

Km94+360 (Left)

18
16
14

Excess pore water pressure (KPa)

12
10
8
6
4
2
0
-2

5m (left)

5m (right)

10m (left)

10m (right)

31/07

26/07

21/07

16/07

11/07

06/07

01/07

26/06

21/06

16/06

11/06

06/06

01/06

27/05

22/05

17/05

12/05

07/05

02/05

27/04

22/04

17/04

12/04

07/04

02/04

28/03

23/03

18/03

13/03

08/03

03/03

26/02

21/02

16/02

11/02

06/02

01/02

27/01

-4

Time (days)

Hình 5-3. Biểu đồ quan hệ chiều cao đắp, mực nước và áp lực nước lỗ rỗng dư
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Đánh giá
- Tại độ sâu 5.0m biểu đồ áp lực nước lỗ rỗng giữa trái và phải rất khác nhau: áp
lực nước lỗ rỗng phía phải nhiều điểm có giá trị âm, trong khi áp lực nước lỗ rỗng phía
trái điểm thấp nhất vẫn > 0?
- Tại độ sâu 10.0m biểu đồ áp lực nước lỗ rỗng giữa trái và phải rất khác nhau: áp
lực nước lỗ rỗng phía phải nhiều điểm có giá trị âm, trong khi áp lực nước lỗ rỗng phía
trái điểm thấp nhất vẫn > 0?
- Áp lực nước lỗ rỗng tăng khi đắp, giảm khi chờ, nhưng vẫn không giảm về giá trị
ban đầu - nước áp lực nước lỗ rỗng vẫn chưa thoát hết theo đệm cát?
b) Trắc ngang Km94+420
Kết quả quan trắc (tại độ sâu 5.0m và 10.0m, xem hình 5-4)
Diagram of excess pore pressure - Km94+420
4.0
L o a d in g h e ig h t ( m )

3.5
3.0
2.5

Actual height of embankment

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3
2.8
2.6
2.4

E lev a tio n o f w a t er lev el ( m )

2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
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Hình 5-4. Biểu đồ quan hệ chiều cao đắp, mực nước và áp lực nước lỗ rỗng dư
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Đánh giá: áp lực nước lỗ rỗng tăng khi đắp, giảm khi ngừng đắp, tuy nhiên mức
độ giảm của áp lực nước lỗ rỗng chưa tiếp cận giá trị ban đầu? Và có thể do nước chưa
thoát hết theo PHD?
5.3. Chuyển vị ngang sâu
5.3.1. Trắc ngang Km94+360
- Kết quả quan trắc (xem hình 5-5)
- Đánh giá số liệu đo chuyển vị ngang sâu
+ Theo biểu đồ quan trắc chuyển vị ngang (hình...trên) chuyển vị ngang là
quá lớn: dẫn đến không đo được phải thay ống mới. Tại Km94+360 (trái
tuyến) đã hỏng ống chuyển vị ngang 2 lần: lần thứ nhất ngày 22/3/2010 và
ngày 4/5/2010 thay ống mới (nền đắp cao 1.47m), chuyển vị ngang lớn
nhất 156.34mm, tại độ sâu 2.50m; lần thứ 2 ngày 26/4/2010, thay thế ống
đo mới ngày 12-13/5/2010 (nền đắp cao 2.74m), chuyển vị ngang lớn nhất
217.50mm, tại độ sâu 5.0m. Tại Km94+360 (phải tuyến) ống quan trắc
chuyển vị ngang bị hỏng ngày 17/4/2010, và thay mới ngày 12-13/5/2010
(nền đắp cao 2.74m), chuyển vị ngang lớn nhất 275.42, tại độ sâu 2.50m.
+ Nguyên nhân:
• Lớp đất 2a1 phía trên rất yếu (một phần là lớp bùn mặt đầm nuôi tôm);
• Xe máy khi thi công lu lèn chạy quá gần và với chiều cao đắp còn thấp
lại càng làm chuyển vị quá lớn và gây hư hỏng của ống đo (cách vị trí
đo chuyển vị nghiêng sâu khoảng 2.0 - 2.50m).
- Đánh giá độ ổn định nền đường từ số liệu quan trắc chuyển vị ngang sâu (hình 56 và 5-8)
Thông thường độ ổn định nền đường được đánh giá qua số liệu quan trắc lún bề mặt và
cọc đo chuyển vị ngang trên mặt. Tuy nhiên chuyển vị ngang lớn nhất không nằm ngay trên
mặt mà nằm ở dưới sâu nền đường tuỳ thuộc vào tính chất của đất yếu và chiều cao đắp.
Để đánh giá ổn định của nền đắp, xác định, sự mất ổn định của nền đắp phải dựa
trên kết quả quan trắc lún trên mặt tại tim và chuyển vị ngang sâu (inclinometer) theo
một số phương pháp sau:
- TOMINAGA-HASMOTO ((S-d): quan hệ giữa chuyển vị lún tại tim với chuyển
vị ngang của Inclinometer;
- MASUO-KAWAMURA (S-d/S): quan hệ giữa chuyển vị lún tại tim với tỷ số
giữa chuyển vị ngang của Inclinometer và độ lún tại tim;
- SHIBATA-SEKIGUCHI (Dq/Dd-q): quan hệ giữa tỷ số gia số tải trọng nền đắp
và gia số độ chuyển dịch ngang với tải trọng nền đắp;
- KUHIHARA (Dd/Dt-t): quan hệ giữa độ chuyển dịch ngang và thời gian;
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Inclinometry data analysis-km94+360L(4/2010)
lateral deviation-(mm)
-240
0

-160

-80 -40 0

Inclinometry data analysis-94+360R

40

lateral deviation-(mm)4/2010

Initial
reading(mm)

1

-40
0

0

40

80 120 160 200 240 280 320

100410

2

Initial
reading(mm)

1
3

100411

2

4

100401

3

100412
5

100402

4
100413

6

5

monitoring
depth-Chi?u sõu quan tr?c(m)100414
7
8

100403

6
100406

7

100415

monitoring
depth-Chi?u sõu quan tr?c(m)
8

9

100407

100416
9

10
100417

11

100418

12

100408

4/2010

10

11

100409

12
13

100419
100410

13
14

100420

14
100411

15
15

100421
16

100412

16

100422
17

17
100413

100423

18

18

19

19

20

20

100414

Hình 5-5. Kết quả đo chuyển vị ngang sâu
- Kết quả đánh giá được biểu thị bởi các hình dưới đây
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Hình 5-6. Đánh giá độ ổn định nền đắp theo kết quả quan trắc lún
và chuyển vị ngang sâu
Theo 3 biểu đồ trên: Nền đường có khả năng mất ổn định tại chiều cao đắp 1.47m
và 2.74m.
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5.3.2. Trắc ngang Km94+420
- Kết quả quan trắc
Inclinometry data analysislateral deviation-(mm) km94+420
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Hình 5-7. Kết quả đo chuyển vị ngang sâu
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Hình 5-8. Đánh giá độ ổn định nền đắp theo kết quả quan trắc lún
và chuyển vị ngang sâu
Đánh giá
- Nền đường không mất ổn định tại chiều cao đắp 1.47m và 2.74m.
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6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau 186 ngày thi công đắp nền đoạn thử nghiệm dùng bấc thấm ngang (PHD) tại
đoạn thử nghiệm Km94+390 - Km94+440 thay đệm cát thoát nước, và đoạn đối chứng
Km94+340 - Km94+390 (dùng đệm cát thoát nước); bước đầu có thể rút ra một số kết
luận sau:
- Tỷ lệ độ lún thực đo và độ lún tính toán của đoạn dùng bấc thấm ngang là
(74/91.07)cm = 81.25%); trong khi của đoạn đối chứng là (80.30/103.34) = 77.70%.
Tổng độ lún thực sẽ được đánh giá sau khi đắp xong nền và chờ đất cố kết.
- Đoạn sử dụng PHD nền đắp không có biểu hiện mất ổn định, trong khi đó đoạn
dùng đệm cát thoát nước tại chiều cao 1,47 và 2.74m, nền đường có biểu hiện mất ổn
định (có thể còn do đoạn đối chứng có lớp đất 2a1 yếu hơn lớp 2a1 của đoạn thử
nghiệm)?
- Có thể dùng bấc thấm ngang thay thế đệm cát thoát nước cho các đoạn sử dụng
PVD tại dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;
- Sau khi đắp đến chiều cao thiết kế, chờ đất cố kết, làm các thí nghiệm kiểm tra và
tính toán tổng độ lún, lún dư, độ cố kết sẽ đánh giá đầy đủ và kết luận đầy đủ về đoạn
thử nghiệm bấc thấm ngang.
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KÕt qu¶ nghiªn cøu sö dông phô gia hydraulic road
binder (hrb) gia cè ®Êt lµm líp mãng ®êng
vµ líp mÆt ®êng v÷a nhùa nhò t¬ng
trong x©y dùng ®êng gtnt ë hng yªn
ThS. Ph¹m Anh Qu©n
Gi¸m ®èc Së GTVT Hng Yªn
I. §Æt vÊn ®Ò
HiÖn nay trong x©y dùng ®êng GTNT trªn ®Þa bµn tØnh Hng Yªn sö dông phæ
biÕn hai lo¹i kÕt cÊu: KÕt cÊu mÆt ®êng BTXM vµ kÕt cÊu mÆt ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m
l¸ng nhùa.
Do c¸c vËt liÖu sö dông cho viÖc thi c«ng c¸c lo¹i kÕt cÊu mÆt ®êng trªn ®Òu ph¶i
mua tõ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c (®¸, xi m¨ng,…) hoÆc nhËp khÈu (nhùa ®êng,…) dÉn ®Õn
gi¸ thµnh c«ng tr×nh cao. Bµi to¸n ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i lùa chän ®îc lo¹i kÕt cÊu
mÆt ®êng phï hîp víi tÝnh chÊt ®êng GTNT, tËn dông ®îc nguån lùc ®Þa ph¬ng
lµm gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, víi sù gióp ®ì cña Vô Khoa häc vµ C«ng nghÖ Bé GTVT,
qua xem xÐt Së GTVT nghiªn cøu, øng dông thi c«ng thö nghiÖm chÊt HRB gia cè ®Êt
lµm líp mãng ®êng vµ líp mÆt ®êng v÷a nhùa nhò t¬ng nh»m tËn dông nguån
nguyªn liÖu s½n cã t¹i chç, nh©n c«ng ®Þa ph¬ng, m¸y mãc ®Þa ph¬ng, ®ång thêi cã
c«ng nghÖ thi c«ng ®¬n gi¶n vµo thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh»m gi¶m gi¸ thµnh.
ViÖc gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi hµng ngh×n km ®êng
GTNT cña tØnh Hng Yªn ®ang cÇn ®îc cøng hãa vµ cµng cã ý nghÜa h¬n khi tØnh
Hng Yªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh x©y dùng NTM giai ®o¹n 2011-2020.
II. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thö nghiÖm
Së GTVT Hng Yªn tËp trung nghiªn cøu chÊt HRB gia cè ®Êt, c¸t lµm líp mãng
®êng; líp mÆt ®êng v÷a nhùa nhò t¬ng.
2.1. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong phßng
§Ó cã c¸c sè liÖu ®Çu vµo phôc vô cho viÖc triÓn khai thi c«ng thö nghiÖm, Së ®·
phèi hîp C«ng ty TNHH Phó ThiÖn Ph¸t, c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi níc tiÕn
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hµnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Çu vào cô thÓ nh sau:
2.1.1. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu HRB
a. §iÒu tra vµ lÊy mÉu ®Êt thÝ nghiÖm
- Ban Chñ nhiÖm ®Ò tµi phèi hîp víi C«ng ty TNHH Phó ThiÖn Ph¸t tiÕn hµnh lÊy
mÉu ®Êt t¹i mét sè huyÖn cã tiÒm n¨ng khai th¸c nguån ®Êt ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.
- B¶ng thèng kª c¸c mÉu ®Êt:
Stt

Tªn huyÖn

Tªn x·

Ký hiÖu bao mÉu

Ký hiÖu mÉu

1

Phï Cõ

Phan Sµo Nam

I

I-PC-PSN

2

Phï Cõ

§×nh Cao

II

II-PC-§C

3

¢n Thi

B·i SËy

III

III-AT-BS

4

¢n Thi

Thæ Hoµng

IV

IV-AT-TH

5

Kim §éng

HiÖp Cêng

V

V-K§-HC

6

Kim §éng

Mai §éng

VII

VII-KC-AV

7

S«ng Hång

S«ng Hång

C¸t ®en

C§-SH

b. C¸c quy tr×nh vµ tiªu chuÈn ¸p dông:
Stt

ChØ tiªu thÝ nghiÖm

§¬n
vÞ

Tiªu chuÈn thÝ nghiÖm ¸p dông

MÉu

TCVN 4198-95

TCVN 4197-95

I. §èi víi ®Êt, c¸t vµ ®Êt trén c¸t
1

Thµnh phÇn h¹t, ph©n lo¹i ®Êt
Ph¬ng ph¸p tû träng kÕ
Ph¬ng ph¸p sµng

2

Giíi h¹n ch¶y, giíi h¹n dÎo, chØ sè dÎo

MÉu

3

Hµm lîng h÷u c¬

MÉu

4

Hµm lîng muèi sunphat

MÉu

5

§é PH

MÉu

6

§Çm nÐn tiªu chuÈn

MÉu

22TCN 333-06

7

M« ®un ®µn håi E®h ®Êt ë ®é chÆt K98

MÉu

22TCN 72-84

8

X¸c ®Þnh CBR cña ®Êt ë ®é chÆt K98

MÉu

22TCN 332-06

9

X¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch

MÉu

TCVN 4202-95

II. §èi víi ®Êt, c¸t gia cè HRB
1

§Çm nÐn tiªu chuÈn

MÉu

22TCN 333-06

2

M« ®un ®µn håi E®h ®Êt, c¸t gia cè HRB

MÉu

22TCN 72-84
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3

Cêng ®é chÞu nÐn Rn

MÉu

22TCN 59-84

4

Cêng ®é chÞu uèn Ru

MÉu

22TCN 73-84

c. C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm hçn hîp ®Êt, c¸t vµ HRB
B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
MÉu KC-AV 40
γmax (g/cm3)
§é Èm (%)
1.80
17.8
1.83
15.4

Tû lÖ HRB
(%)
7
9

MÉu KC-AV 60
γmax (g/cm3)
§é Èm (%)
1.77
14.0
1.78
13.2

- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c cêng ®é Rn, Ru, E®h ë tr¹ng th¸i ®îc b¶o dìng
cho c¸c ngµy tuæi 3,7 vµ 14 ngµy. MÉu ®Êt, c¸t vµ HRB.
B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
Tû lÖ
trén
HRB
7%

9%

Ngµy
tuæi

MÉu KC-AV 40

MÉu KC-AV 60

Rn

Ru

E®h

Rn

Ru

E®h

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

3

1.05

0.074

154.7

0.77

0.053

127.1

7

1.15

0.076

210.9

0.79

0.066

165.7

14

1.34

0.101

239.7

1.20

0.090

241.7

3

1.23

0.096

175.0

0.82

0.064

140.0

7

1.42

0.099

257.8

0.98

0.066

226.0

14

1.31

0.119

290.0

1.12

0.085

250.0

- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c cêng ®é Rn, Ru, E®h cho c¸c ngµy tuæi 28 vµ 56
ngµy. MÉu ®Êt, c¸t vµ HRB.
B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
Tû lÖ
trén
HRB
7%

MÉu KC-AV 40
Ngµy tuæi

MÉu KC-AV 60

Rn

Ru

E®h

Rn

Ru

E®h

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(MPa)

28 (Kh«)

1.39

0.096

256.6

1.26

0.091

254.4

28 (BH)

1.31

0.089

228.3

1.12

0.070

205.7

56 (Kh«)

1.48

0.125

283.6

1.39

0.145

354.4

56 (BH)

1.42

0.111

250.0

1.23

0.133

279.4

28 (Kh«)

1.48

0.145

305.3

1.26

0.083

295.9

183

9%

28 (BH)

1.39

0.131

271.0

1.07

0.070

250.0

56 (Kh«)

2.19

0.202

371.2

2.0

0.174

407.2

56 (BH)

1.93

0.180

285.7

1.89

0.164

361.1

d. NhËn xÐt
- Cêng ®é cña ®Êt gia cè HRB t¨ng chËm, sau 28 ngµy tuæi hçn hîp gia cè vÉn
tiÕp tôc t¨ng cêng ®é kh¸ nhiÒu. §Õn tuæi 56 ngµy cêng ®é t¨ng thªm kho¶ng 10%,
®iÒu ®ã chøng tá tÝnh dÎo cña hçn hîp cao h¬n so víi bª t«ng xi m¨ng.
- Víi tû lÖ gia cè HRB lµ 7%, E®h ®¹t 250MPa ®Õn 350MPa t¬ng ®¬ng E®h cña
cÊp phèi ®¸ d¨m vµ khi b·o hßa níc E®h vÉn ®¹t 200MPa ®Õn 270MPa; Víi tû lÖ gia
cè HRB lµ 9%, E®h ®¹t 300MPa ®Õn 400MPa lín h¬n E®h cña cÊp phèi ®¸ d¨m vµ khi
b·o hßa níc E®h vÉn ®¹t 250MPa ®Õn 300MPa t¬ng ®¬ng E®h cña cÊp phèi ®¸ d¨m.
§iÒu ®ã chøng tá hçn hîp gia cè cã kh¶ n¨ng chÞu ®îc níc.
- §èi víi mÉu ®Êt gia cè c¸t 40% cã cêng ®é nÐn vµ cêng ®é kÐo khi uèn cao
h¬n ®èi víi mÉu ®Êt gia cè c¸t 60% vµ chØ ®¹t cÊp ®é bÒn n»m trong kho¶ng gi÷a cÊp
®é II vµ cÊp ®é III theo.
- Trªn c¬ së ph©n tÝch yÕu tè kü thuËt, kinh tÕ vµ tÝnh ®Õn yÕu tè dù phßng cêng ®é
lùa chän hçn hîp ®Êt, c¸t gia cè 8,5% HRB ®Ó thiÕt kÕ thi c«ng thö nghiÖm.
2.1.2. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu v÷a nhùa nhò t¬ng
a. ThÝ nghiÖm v÷a nhùa
* §èi víi cèt liÖu ®¸ (cÊp phèi)
- V÷a nhùa ®îc nghiªn cøu víi 03 lo¹i: Lo¹i mÞn (0 - 5mm); lo¹i trung (0 - 8mm);
lo¹i th« (0-10mm).
- Cì h¹t lín nhÊt dïng trong v÷a ph¶i lät qua sµng 3/8in (9,5mm).
- NÕu lÊy theo hÖ thèng m¾t sµng cña ViÖt Nam cã thÓ hiÓu lµ lät qua m¾t sµng
10mm. MiÒn tiªu chuÈn lÊy theo ASTM D3915.
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy c¸c lo¹i cÊp phèi phï hîp víi tõng lo¹i v÷a nhùa:
C¸c d¹ng cèt liÖu
v÷a nhùa lo¹i mÞn
D¹ng 1

D¹ng 2

D¹ng 3

C¸c d¹ng cèt liÖu
v÷a nhùa lo¹i trung
D¹ng 1

D¹ng 2

D¹ng 3

C¸c d¹ng cèt liÖu
v÷a nhùa lo¹i th«
D¹ng 1

D¹ng 2

D¹ng 3

- §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi
sµng: 0% sµng: 0% sµng: 0% sµng: 0% sµng: 0% sµng: 0% sµng: 10% sµng: 10% sµng: 10%
- §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi - §¸ mi
bôi: 100% bôi: 0%
bôi: 20% bôi: 60% bôi: 50% bôi: 30% bôi: 60% bôi: 100% bôi: 70%
- C¸t: 0%
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-C¸t:
100%

- C¸t: 80% - C¸t: 40% - C¸t: 50% - C¸t: 70% - C¸t: 30% - C¸t: 0%

-C¸t: 20%

* §èi víi nhò t¬ng
- Nhò t¬ng nhùa ®êng lo¹i Anionic (gèc baz¬) hoÆc Cationic (gèc axits) cã tèc
®é ®«ng cøng chËm;
- Nhò t¬ng cationic do c¸c c«ng ty nh COLAS, VINABITUMULS,… s¶n xuÊt.
Lo¹i nhò t¬ng nµy cã ký hiÖu: CSS-1; CSS-1H, SS-65.
- Chän lo¹i nhò t¬ng nhùa ®êng cã tèc ®é biÕn cøng hîp lý tuú thuéc vµo d©y
chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng. ThÝ nghiÖm th¨m dß trén cèt liÖu thiÕt kÕ víi 03 lo¹i nhò
t¬ng nhùa ®êng nªu trªn cho thÊy: Nhò t¬ng CSS-1 do C«ng ty COLAS s¶n xuÊt lµ
lo¹i phï hîp nhÊt víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o v÷a nhùa.
b. TÝnh to¸n hµm lîng nhò t¬ng nhùa ®êng
- Hµm lîng nhò t¬ng nhùa ®êng ®îc x¸c ®Þnh theo bÒ mÆt tiÕp xóc riªng cña
c¸c cì h¹t kh¸c nhau trong thµnh phÇn cèt liÖu cña v÷a nhùa.
- C¨n cø vµo ®êng cong thiÕt kÕ, cã thÓ x¸c ®Þnh bÒ mÆt tiÕp xóc cña c¸c h¹t theo
c«ng thøc:
Σ=

1 n
∑ σi p i
100 i =1

σi =

2,30
d.D

- TÝnh hµm lîng nhò t¬ng nhùa ®êng theo c«ng thøc:

a = k. 5

1
∑ Pi σi
100

Trong ®ã: - σi là tỷ diện bề mặt, m2/kg;
- pi là phần trăm lượng hạt trên các mắt sàng;
- D và d là hai mắt sàng liên tiếp nhau. Hạt cốt liệu lọt qua mắt sàng D và
sãt lại trên mắt sàng d. Đơn vị tính của D và d là mm.
B¶ng tÝnh to¸n hµm lîng nhò t¬ng nhùa ®êng
DiÔn gi¶i

V÷a nhùa h¹t mÞn
D-1

Σ=

D-2

D-3

V÷a nhùa h¹t trung
D-1

D-2

D-3

V÷a nhùa h¹t th«
D-1

D-2

D-3

n

1
∑ σi pi
100 i =1

441,80 1.101,4 969,48 705,64 771,60 903,52 599,98 442,34 534,07
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σi =

2,30
d.D

1,35

1,62

1,58

1,48

1,50

1,55

1,43

1,35

1,40

7,97

9,57

9,33

8,07

8,22

8,48

7,93

7,46

7,74

c. C¸c chØ tiªu v÷a nhùa ®¹t ®îc
B¶ng c¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a nhùa ®¹t ®îc víi c¸c d¹ng t¬ng øng

Stt

1

2

3

Dung
träng
trung
b×nh
(g/cm3)

§é bÒn
22,2oC
(N)

§é bÒn
BH
22,2oC
(N)

§é æn
®Þnh cßn
l¹i

Cêng ®é
chÞu nÐn
trung b×nh
(daN/cm2)

CP1

2,017

6.847

4.716

69

12,28

CP2

2,104

6.890

5.043

73

10,83

CP3

2,067

6.929

4.589

67

14,30

CP1

2,050

8.796

6.846

78

18,53

CP2

2,055

9.017

6.299

70

17,46

CP3

2,052

8.565

7.377

86

17,39

CP1

2,159

8.961

7.550

84

20,08

CP2

2,158

9.272

8.045

87

18,56

CP3

2,153

9.148

7.508

82

18,02

Lo¹i v÷a nhùa

Lo¹i
0-5mm

Lo¹i
0-8mm

Lo¹i
0-10mm

- §Ó triÓn khai cho ®Ò tµi chän cÊp phèi v÷a d¹ng 0 - 10mm, cÊp phèi 1 lµ phï hîp
nhÊt. Khi triÓn khai thi c«ng chóng ta kh«ng ph¶i sµng lo¹i bá cì h¹t. Hµm lîng nhò
t¬ng nhùa ®êng hîp lý, cã c¸c chØ tiªu kü thuËt thÝch hîp (khoÎ) dïng lµm líp phñ
trªn mÆt líp mãng ®Êt gia cè.
d. NhËn xÐt
- Vật liệu cấp phối là đá và cát có thể rải thành lớp rất mỏng với cỡ hạt lớn nhất là
5mm và cho phép sử dụng đá mi bụi, đá nhỏ các loại có nhiều cỡ hạt khác nhau lọt qua
sàng lớn nhất là 10mm (hay sàng 3/8” ≈ 9,5mm).
- Chất dính kết là Nhũ tương nhựa đường có tốc độ đông kết chậm, trộn nguội
(không phải đun nấu). Nguyên lý trộn được áp dụng theo nhiều cách khác nhau miễn
sao cho phù hợp với điều kiện thực tế ở nơi ứng dụng.
- Nhũ tương nhựa đường đang được nhiều công ty sản xuất ở khu vực phía Nam,
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phía Bắc dễ dàng cho phép đấu thầu đơn giá.
- Vữa nhựa được chế tạo dưới hình thức trộn (nguội) nên các hạt cốt liệu trở thành
hỗn hợp vữa dễ trộn đều bởi Nhũ tương nhựa đường. Khi nước tách và bay hơi (dần
dần), cốt liệu vữa nhựa trở thành hỗn hợp cấp phối hạt mịn được phủ đều nhựa đường.
- Công nghệ thi công cũng cho phép (ban đầu) áp dụng được hình thức thủ công
kết hợp cơ giới.
Như vậy, vữa nhựa sẽ tạo ra lớp phủ mặt cho đường giao thông nông thôn tốt hơn
nhiều so với lớp mặt láng Nhũ tương nhựa đường.
2.2. TriÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh
- Thi c«ng c«ng tr×nh ®êng GTNT x· Mai §éng vµ ®êng GTNT x· HiÖp Cêng
huyÖn Kim §éng
2.2.1. Về tuyến đường xã Mai Động, huyện Kim Động
- TuyÕn ®êng x· Mai §éng, huyÖn Kim §éng cã chiÒu dµi 604m, ®©y lµ tuyÕn tõ
®ª ch¹y ra b·i ven s«ng Hång. HiÖn t¹i lµ ®êng ®¸ th¶i låi lâm khã ®i, thêng xuyªn
bÞ ngËp vµo mïa ma, lu lîng xe kh¸ lín. KÕt qu¶ ®o Ðp x¸c ®Þnh ®îc m« ®un cña
nÒn, mãng ®êng cò Eo = 608daN/cm2. ë ®©y cã nguån ®Êt pha c¸t dåi dµo, cã thÓ
khai th¸c víi tr÷ lîng lín.
- Së GTVT Hng Yªn lùa chän ®êng GTNT x· Mai §éng thi c«ng thö nghiÖm ®Ó
khai th¸c nguån ®Êt c¸t pha dåi dµo t¹i chç, ®Ó ®¸nh gi¸ cêng ®é vµ kh¶ n¨ng chÞu
níc cña nÒn ®êng.
- Së GTVT Hng Yªn thi c«ng thö nghiÖm 400m líp mãng ®Êt, c¸t gia cè HRB,
204m mãng CPDD ®Ó ®èi chøng; líp mÆt l¸ng nhùa lãng 2 líp tiªu chuÈn, chiÒu réng
nÒn Bn = 4,50m; chiÒu réng mÆt Bm = 3,50m.
- Các thông số đầu vào:
+ Kết cấu áo đường tính toán theo Tiêu chuẩn 22TCN211-06:
+ Tỷ lệ hỗn hợp gia cố: đất 50%, cát 50%, HRB 8,5%. Với Eo = 500daN/cm2,
Lấy Evltb(HRB) = 3400 daN/cm2 và Eyc = 980 daN/cm2, tính được chiều dày
lớp móng gia cố HRB 22cm.
- Thời gian thi công líp mãng từ ngày 17/11/2009 ®Õn ngµy 26/11/2009;
- Thêi gian thi c«ng líp mÆt tõ 15/12/2009 ®Õn 24/12/2009.
* Kết quả thử nghiệm:
- C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ ®o Ðp kiÓm tra sau khi thi c«ng cho thÊy m« ®un ®µn håi
chung mÆt Echm = 1450daN/cm2, tõ ®ã tÝnh ®îc vËt liÖu cña ®Êt vµ c¸t gia cè HRB n»m
trong kho¶ng 300MPa ®Õn 370MPa t¬ng ®¬ng m« ®un ®µn håi cña vËt liÖu cÊp phèi
®¸ d¨m lµm líp mãng ®êng truyÒn thèng; KÕt qu¶ Ðp mÉu x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn Rn ®¹t:
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§èi víi mÉu b¶o dìng 28 ngµy Rn = 30,27 daN/cm2, ®èi víi mÉu ng©m ngËp níc
thêng xuyªn (> 20 ngµy) Rn = 10daN/cm2. Như vậy chất lượng lớp móng tốt, các chỉ
tiêu hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của lớp móng đường theo Tiêu chuẩn 22TCN81 - 84.
- Tuy nhiên Së GTVT Hng Yªn nhận thấy lớp mặt láng nhựa nóng không được
bằng phẳng, nhựa đường nóng không được bao bọc phủ kín các hạt đá do vậy sau 5
tháng thi c«ng mÆt ®êng cha næi nhùa, c¸c hạt đá không được bọc nhựa đã bị bong
và mặt đường cßn bôi.
2.2.2. Về tuyến đường xã Hiệp Cường, huyện Kim Động
- Tuyến đường xã Hiệp Cường huyện Kim Động là tuyến đường trục trung tâm xã,
nối liền các chợ đầu mối trên địa bàn nên lưu lượng xe khá lớn. TuyÕn ®êng dµi
1,3km, mặt đường réng 3,5m, kÕt cÊu bằng đá th¶i ®· h háng đi l¹i khã kh¨n, kết quả
®o x¸c ®Þnh ®îc m« ®un cña mÆt ®êng cò tõ 500 - 603 daN/cm2. Trong khu vùc có
nguồn đất, cát pha có thể khai thác để làm lớp kết cấu móng đường.
- Với kết quả thi công thử nghiệm tại tuyến đường GTNT xã Mai Động huyện Kim
Động, Ban chủ nhiệm đề tài ®Ò xuÊt tiếp tục thi công thử nghiệm lớp móng đất, cát gia
cố HRB và kết hợp thử nghiệm lớp mặt vữa nhựa Colas để khắc phục nhược điểm của
Lớp mặt láng nhựa nóng.
- Ban chủ nhiệm đề tài thi công thử nghiệm khoảng 200m đầu tuyến, chiều rộng
nền Bn = 5m, chiều rộng mặt Bm = 3,5m; thêi gian thi c«ng tõ 20/01/2010 ®Õn
31/01/2010; tiÕp theo thi c«ng tõ 01/4/2010 ®Õn 16/5/2010 (do ph¶i chê bè trÝ vèn).
- Các thông số đầu vào:
+ Kết cấu áo đường tính toán theo Tiêu chuẩn 22TCN211 - 06:
+ Lớp móng gia cố HRB: Tỷ lệ hỗn hợp gia cố: đất 50%, cát 50%, HRB 8,5%. Với
Eo = 500daN/cm2, lấy Evltb(HRB) = 3400 daN/cm2 và Eyc = 980 daN/cm2, tính được
chiều dµy lớp móng gia cố HRB 22cm.
+ Líp mÆt v÷a nhùa: Thành phÇn cÊp phèi theo tû lÖ 25% c¸t vµng, 75% ®¸ mi vµ
8,5% (theo khèi lîng) nhò t¬ng CSS-1; chiÒu dÇy líp mÆt v÷a nhùa 2,5cm;
* KÕt qu¶ thö nghiÖm:
- Nhò t¬ng ®îc trén ®Òu vµ bao bäc kÝn hÕt c¸c h¹t cÊp phèi.
- Lớp mặt kín nước và êm thuận (lớp mặt đẹp như bª t«ng nhựa nóng).
- Lớp mặt dính bám tốt với lớp móng đất, cát gia cố HRB.
- Sau thêi gian thi c«ng 2-3 ngµy, bÒ mÆt côc bé cã hiÖn tîng r¹n nhá, nhng sau
khi lu b¶o dìng c¸c vÕt r¹n ®· liÒn.
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- KiÓm tra cêng ®é mÆt ®êng sau 36 ngµy thi c«ng t¹i vÞ trÝ cäc 7 cã
Eo = 603daN/cm2, chiÒu dµy líp mãng 22cm, cêng ®é ®¹t Echm = 1214daN/cm2.
III. KÕt qu¶ bíc ®Çu
3.1. VÒ c«ng nghÖ thi c«ng
Qua qu¸ tr×nh thi c«ng thö nghiÖm thùc tÕ t¹i hiÖn trêng, Së GTVT Hng Yªn ®·
x©y dùng lªn quy tr×nh thi c«ng líp mãng ®Êt, c¸t gia cè HRB vµ líp mÆt v÷a nhùa nhò
t¬ng nh sau:
3.1.1. Phương pháp thi công bằng máy phay nông nghiệp, san rải bằng máy san
a. Công tác chuẩn bị
- Máy phay nông nghiệp; máy san tự hành; máy lu; các dụng cụ xẻng, cuốc lao
động thủ công phổ thông.
- Đất, cát và bột HRB đã được tập kết dọc theo tuyến với khối lượng thiết kế.
- Phân đoạn thi công hợp lý là 50m; Chiều dài một ca thi công đạt khoảng 100 - 150m.
b. Nội dung các bước thi công
Bước 1: San rải đều đất và cát trên mặt bằng công trình theo chiều dày thiết kế,
chiều dày san rải một lớp chưa lèn ép khoảng 20cm là phù hợp với máy phay nông
nghiệp. (chiều dày lớn chia làm các lớp thi công).
Bước 2: Làm tơi nhỏ đất và trộn đều đất và cát
- Dùng máy phay nông nghiệp phay đều từ tim ra lề đường và ngược lại; Khi phay
phải đảm bảo lưỡi phay sau lấn sang lưỡi phay trước 20 - 30cm để tránh tình trạng lỗi
răng cưa. Số lượt phay từ 6 - 10 lượt/điểm.
- Trong quá trình phay kết hợp với thủ công nhặt bỏ các hòn đất to bị rắn, keo không
đánh tơi nhỏ được; nhặt bỏ rác và xúc đất, cát bị đẩy ra lề hất vào trong lòng đường.
Bước 3: Rải bột đều trên tuyến
- Vận chuyển các bao bột HRB rải đều trên đoạn tuyến thi công;
- Khoảng cách giữa các bao được tính toán đảm bảo tỷ lệ thiết kế.
- Dùng dao cắt miệng bao và đổ bột HRB đều ra nền đường. Khi đổ tránh dâng cao
để không gây bụi.
Bước 4: Trộn khô hỗn hợp
- Sau khi rải xong bột HRB tiến hành trộn khô hỗn hợp. Dùng máy phay nông
nghiệp trộn đều hỗn hợp theo sơ đồ như ở bước 2 sao cho HRB phân bố đều trong đất,
cát gia cố. Số lượt phay trộn khoảng 6 - 10 lượt/điểm.
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Bước 5: Làm ẩm hỗn hợp
- Trong quá trình phay trộn, người thí nghiệm viên hiện trường phải thường xuyên
kiểm tra độ ẩm.
- Do một phần nước bị bốc hơi khi trộn hỗn hợp nên lượng nước cần tưới phải
nhiều hơn mức độ yêu cầu để cho độ ẩm của hỗn hợp lớn hơn độ ẩm tốt nhất 1% - 3%
(tùy theo điều kiện thời tiết). Lượng nước cần tưới tính toán theo chỉ dẫn.
- Người công nhân dùng ôdoa tưới nước bổ sung theo yêu cầu của người thí
nghiệm viên. Khi tưới phải tưới đều tránh để nước đọng một chỗ.
Bước 6: Trộn ẩm hỗn hợp
- Sau khi đã tưới bổ sung đủ độ ẩm, tiến hành phay trộn đều hỗn hợp. Số lượt phay
trộn khoảng 2 - 4 lượt/điểm.
Bước 7: San mui luyện và tiến hành đầm lèn, găm lớp đá chân đinh: (đối với lớp
móng trên để làm lớp mặt vữa nhựa nhũ tương khi kết cấu nền ≥ 2 lớp)
- Dùng máy san tự hành để tạo mui luyện thiết kế, khi san phải điều chỉnh san từ lề
vào tim và lưỡi san chéo một góc 600 so với trục tim đường.
- Đầm lèn: Trước hết dùng lu bánh lốp hoặc lu bánh thép đi với tốc độ 1,5 2,0km/giờ để lèn sơ bộ 2 - 3 lượt/điểm. Nếu phát hiện thấy có sự lồi lõm không đều thì
phải san bù phụ ngay bằng vật liệu đất gia cố, nhưng nhất thiết phải cuốc băm lớp đã
đầm lèn rồi mới cho thêm vật liệu mới vào để tránh hiện tượng “bóc bánh đa”; Thay đổi
dần các loại lu từ nhẹ đến nặng. Tốc độ lu khống chế không quá 2 - 3km/giờ và lúc đầu
chậm sau nhanh dần cho đến khi đạt độ chặt K98. Số lượt lu khoảng 8 - 10 lượt lu/điểm.
- Khi lu được khoảng 80% công lu tiến hành găm đá tạo lớp chân dính bám. Dùng
đá 1x2 găm đều với lượng 10 - 15 lít/m2. Sau đó tiếp tục lu đến độ chặt yêu cầu.
3.1.2. Phương pháp thi công bằng máy xúc trộn, rải bằng máy san
a. Công tác chuẩn bị
- Máy xúc trộn; máy san tự hành; máy lu; ô tô vận chuyển tự đổ; các dụng cụ xẻng,
quốc lao động thủ công phổ thông.
- Đất, cát và bột HRB đã được tập kết đủ với khối lượng thiết kế.
- Chiều dài thi công một ca khoảng 150 - 200m.
b. Nội dung các bước thi công
Bước 1: Trộn đều hỗn hợp đất và cát
- Nếu có mặt bằng rộng có thể tiến hành trộn ngay tại mặt bằng công trường. Dùng
gầu máy xúc đảo sơ bộ đất và cát sau đó xúc hỗn hợp và đưa gầu lên cao đổ xuống cho
hỗn hợp được đánh tơi đều. Trường hợp không có mặt bằng thì chọn mặt bằng tại gần
công trình để trộn sau đó vận chuyển hỗn hợp về công trường.
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- Trong quá trình trộn kết hợp với thủ công nhặt bỏ các hòn đất to bị rắn, keo
không đánh tơi nhỏ được; nhặt bỏ cỏ, rác còn lẫn trong đất.
Bước 2: Trộn khô hỗn hợp đất, cát và HRB
- Sau khi hỗn hợp đất và cát đã được trộn đều tiến hành cho bột HRB vào. Lượng
bột HRB cho đủ theo thiết kế.
- Tiếp tục tiến hành trộn khô hỗn hợp như trên cho đến khi lượng bột phân bố đều
trong hỗn hợp đất và cát gia cố (quan sát bằng mắt).
Bước 3: Vận chuyển hỗn hợp về công trường
- Sau khi đã trộn xong, dùng ô tô vận chuyển đưa hỗn hợp về công trường.
- Ô tô vận chuyển tiến hành đổ các đống rải đều trên tuyến sao cho khi san ra đạt
độ dày yêu cầu (như bước 1-mục 3.1).
Bước 4: Kiểm tra độ ẩm, phay đảo đều hỗn hợp đạt độ ẩm theo yêu cầu:
- Tiến hành kiểm tra độ ẩm hỗn hợp đã được san rải.
- Trường hợp độ ẩm thấp hơn phải tưới bổ sung và dùng máy phay, phay đảo đều
hỗn hợp sau đó mới tiến hành đầm lèn.
- Trường hợp độ ẩm cao hơn phải tiến hành phay tơi và để hong cho nước bay hơi
sau đó mới tiến hành đầm nèn.
Bước 5: San và đầm lèn giống Bước 7 ở trên.
Chú ý: Đối với kết cấu móng ≥ 2 lớp, trước khi rải lớp trên phải tiến hành phay
trộn lớp móng dưới để tránh hiện tượng phân tầng.
3.1.3. Phương pháp thi công bằng máy phay trộn, san rải bằng thủ công
- Tương tự như 3.1, sử dụng nhân công san rải thay cho máy san.
3.1.4. Xử lý tình huống khi thi công móng gia cố HRB
- Thời gian thi công kể từ lúc trộn cho đến khi kết thúc lu lèn là 4 - 8 tiếng. Do vậy
phải kết thúc công tác thi lớp móng trong thời gian trên.
- Trường hợp độ ẩm của hỗn hợp lớn (có hiện tượng cao su khi lu lèn) xử lý như sau:
+ Nếu trời còn nắng, dùng máy phay trộn phay đảo đều nhiều lần cho lượng nước
trong hỗn hợp bốc hơi sau đó tiến hành lu lèn lại.
+ Nếu vào cuối ngày, dùng bột đá hoặc đá mi sàng (có thể kết hợp bột HRB) rải và
trộn đều với lớp đất gia cố HRB để hút bớt độ ẩm và tăng cốt liệu cứng cho nền gia cố.
- Trường hợp khi thi công bị mưa:
+ Che mưa cho nền gia cố, hướng dốc thoát nước ra ngoài nền đường.
+ Nhanh chóng đầm lèn nền đạt độ chặt, tạo rãnh không để nước thấm sâu
xuống nền đường. Khi hết mưa phay lớp trên cho nước bay hơi hoặc bóc bỏ
lớp trên.
3.1.5. Thi công lớp mặt vữa nhựa nhũ tương
191

a. Công tác chuẩn bị
- Máy thi công: Máy trộn vữa xây dựng; lu 4T - 6T;
- Nhân công lao động phổ thông; các dụng cụ lao động: thước 3m; bay; thùng
đựng nước và các dụng cụ cần thiết khác.
- Cát vàng, đá mi cấp phối được tập kết với số lượng thiết kế.
+ Cát vàng phải sạch không có thành phần hạt sỏi to, trường hợp có lẫn sỏi to
phải sàng loại bỏ trước khi trộn.
+ Đối với đá mi sàng, nếu nhiều thành phần hạt nhỏ phải bổ sung hàm lượng
cốt liệu đá 0,5, tỷ lệ cụ thể qua thực tế tại hiện trường.
- Trước khi tiến hành thi công, tiến hành cân đong xác định khối lưọng nhũ tương
tương ứng với mỗi mẻ trộn cấp phối.
b. Chế tạo vữa nhựa
- Dùng tay điều khiển “vô lăng” nghiêng thùng trộn tới vị trí cấp liệu và khóa chốt giữ.
- Cấp phối vữa nhựa cho mỗi mẻ trộn: Đá mi 75%, cát vàng 25% (tỷ lệ theo thể
tích hay tỷ lệ 3:1) và 8,5% nhũ tương CSS-1 (theo tổng khối lượng khô của cốt liệu đá
mi và cát vàng).
- Căn cứ định lượng một mẻ trộn, đong vật liệu đá mi (hạt vữa to), cát vàng vào
trước, sau đó trộn đều. Nếu hỗn hợp khô phải cho thêm nước để hỗn hợp đủ ẩm (ướt
đều trên mặt cấp phối).
- Sau khi cấp phối hạt được trộn đều, cho lượng nhũ tương theo thiết kế vào thùng
trộn, vừa trộn vừa quan sát hỗn hợp vữa và cấp nước vào thùng trộn để tạo ra hỗn hợp
vữa nhựa đạt yêu cầu thiết kế - nghĩa là có một độ sệt và độ linh động hợp lý, được
trộn đều với nhũ tương nhựa đường và có màu nâu đều.
- Trộn xong, dùng tay điều khiển “vô lăng” nghiêng thùng trộn để đổ vữa nhựa
xuống ngay vị trí thi công hay vào phương tiện cho phép vận chuyển bằng thủ công tới
chỗ thi công.
c. Nội dung các bước thi công
Bước 1: Căng dây, cân chỉnh chiều rộng mặt đường theo bình đồ tuyến. Đặt và
định vị các thanh dẫn hướng nhằm đảm bảo chiều rộng và chiều dày lớp rải vữa nhựa
được thi công bằng thủ công.
Bước 2: Hỗn hợp vữa nhựa được đổ ra, người thợ dùng bay, thước tạo phẳng và
bàn xoa hoàn thiện lớp mặt vữa nhựa đảm bảo: độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ ép
chặt vữa. Chiều dày hỗn hợp khi rải phải đảm bảo sau khi lu lèn đạt 2,5cm. Hệ số lu
lèn k phải được xác định trước bằng cách tiến hành rải thử một đoạn khoảng 50m
trước khi tiến hành thi công đại trà.
Bước 3: Lu lèn vữa nhựa.
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- Công tác lu lèn được tiến hành ngay sau khi rải chiều dài lớp mặt khoảng ≥ 20m.
Khi lu chú ý lu dần từ mép ngoài vào tim đường, vết sau chồng lên vết trước 15 20cm, tốc độ lu 2 - 3km/h, số lượt lu qua mỗi điểm 6 - 8 lượt. Tiếp tục lu lèn cho đến
khi hỗn hợp đạt độ chặt và độ dốc thiết kế (bước 2).
- Trong quá trình lu chú ý:
+ Bù những chỗ mặt đường lõm, những chỗ khuyết tật ngay sau khi lu những lượt
lu sơ bộ.
+ Để chống dính cho bánh lu (nếu dính mặt đường sẽ bị lột) phải tưới nước ướt
đều cho bánh lu, nếu bánh lu bị dính bám phải dừng ngay làm vệ sinh sạch sẽ tưới ướt
và tiếp tục lu hoàn thiện.
Bước 4: Bảo dưỡng mặt đường
- Mặt đường vữa nhựa sau khi thi công xong chỉ cho phép xe đạp, xe máy đi lại.
Sau 3 ngày thì tiến hành lu bảo dưỡng cho lu nhẹ chạy chậm theo hướng từ lề vào tim
đường khi nhiệt độ trong ngày đang cao. Kết quả bảo dưỡng có ý nghĩa làm ổn định
thêm lớp mặt vữa nhựa.
d. Thi công lớp mặt vữa nhựa ngay sau khi thi công lớp móng
- Lớp mặt vữa nhựa Nhũ tương được thi công ngay sau khi thi công hoàn thiện lớp
móng. Sau khi găm đá xong tiến hành tưới nhũ tương dính bám ngay theo tiêu chuẩn
1kg/m2 để tiến hành trộn, rải lớp mặt vữa nhựa.
3.1.6. Kiểm tra trong quá trình thử nghiệm
a. Thí nghiệm kiểm tra độ ẩm trước khi thi công
- Đối với mỗi mẻ trộn phải kiểm tra độ ẩm. Đây là yêu cầu bắt buộc để quá trình
thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế:
- Lấy một mẫu đất khoảng 200g đã trộn để xác định độ ẩm.
+ Xác định khối lượng khay (đảm bảo khay phải khô và sạch trước khi chứa
hỗn hợp xác định độ ẩm), m1 (g).
+ Xác định khối lượng khay và hỗn hợp ẩm, m2 (g).
+ Xác định khay và hỗn hợp khô, m3 (g).
Độ ẩm w được xác định như sau:
w=

m 2 − m3
x 100 (%).
m3 − m1

- Độ ẩm phải thỏa mãn độ ẩm tốt nhất wo mà thí nghiệm trong phòng đã đưa ra.
b. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt
- Sử dụng thiết bị dao vòng:
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+ Dao vòng được đóng thẳng đứng tránh đóng nghiêng làm ảnh hưởng đến
trạng thái của đất nền.
+ Đào vòng rộng ra và lấy dao vòng lên.
+ Cắt gọt hai đầu dao vòng bằng phẳng. Cân và xác định các khối lượng:
+ Khối lượng dao vòng: m1(g).
+ Thể tích dao vòng: V(cm3).
+ Khối lượng dao vòng và hỗn hợp ẩm: m2(g).
Từ đó xác định khối lượng thể tích hỗn hợp ẩm: γ =

m 2 − m1
(g/cm3).
V

+ Lấy khoảng 200g hỗn hợp ẩm từ trong dao vòng để xác định độ ẩm w (cách xác
định độ ẩm như trên).
+ Xác định khối lượng thể tích khô: γk =

γ
(g/cm3).
1+ W

+ So sánh với khối lượng thể tích lớn nhất từ kết quả thí nghiệm trong phòng
(γmax), tính được độ chặt như sau:
K=

γk
x100 (%).
γ max

- Độ chặt của nền phải đảm bảo độ chặt K98 hoặc lớn hơn.
3.2. VÒ ®Þnh møc x©y dùng
Trªn c¬ së theo dâi c«ng t¸c thi c«ng thùc tÕ trªn c«ng trêng vµ vËn dông C«ng
bè trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theo V¨n b¶n sè 1776/BXD-VP
ngµy 16/8/2007 cña Bé X©y dùng, Së GTVT Hng Yªn x©y dùng ®Þnh møc ¸p dông cho
c«ng t¸c thi c«ng líp mãng ®Êt, c¸t gia cè HRB vµ líp mÆt v÷a nhùa nhò t¬ng.
a. §Þnh møc thi c«ng líp mãng
* udM1.2009 lµm líp mãng ®Êt, c¸t mÞn gia cè hrb - PH¦¥NG PH¸P TRéN
B»NG M¸Y PHAY TRéN, san r¶i b»ng m¸y san.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M¸y phay trén 20ML
M· hiÖu

UDM1.2009

Thµnh phÇn hao phÝ

Tû lÖ HRB (%)
6

7

8

8,5

9

10980

12810

14640

15555

16470

VËt liÖu
ChÊt HRB
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§¬n vÞ

kg

C¸t mÞn (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

§Êt (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

c«ng

29

29

30

30

30

M¸y phay trén 20ML

ca

0,687

0,687

0,687

0,687

0,687

M¸y san 110CV

ca

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

M¸y ®Çm 8,5T

ca

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

M¸y ®Çm 25T

ca

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

2

Nh©n c«ng 2,5/7
M¸y thi c«ng

* udM2.2009 lµm líp mãng ®Êt, c¸t mÞn gia cè hrb - PH¦¥NG PH¸P TRéN
B»NG M¸Y xóc TRéN, san r¶i b»ng m¸y san.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M¸y xóc trén dung tÝch gÇu
M· hiÖu

Thµnh phÇn hao phÝ

§¬n vÞ

Tû lÖ HRB (%)
6

7

8

8,5

9

15555

16470

UDM2.2009 VËt liÖu

ChÊt HRB

kg

C¸t mÞn (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

§Êt (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

c«ng

29

29

30

30

30

M¸y xóc trén

ca

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

M¸y san 110CV

ca

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

M¸y ®Çm 8,5T

ca

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

M¸y ®Çm 25T

ca

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

2

Nh©n c«ng 2,5/7

10980 12810 14640

M¸y thi c«ng

* udM3.2009 lµm líp mãng ®Êt, c¸t mÞn gia cè hrb - PH¦¥NG PH¸P TRéN
B»NG M¸Y xóc TRéN, san r¶i b»ng thñ c«ng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M·
hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

§¬n
vÞ

M¸y xóc trén dung tÝch gÇu
Tû lÖ HRB (%)
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6

7

8

8,5

9

15555

16470

UDM3.2009 VËt liÖu

ChÊt HRB

kg

C¸t mÞn (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

§Êt (50%)

m3

59

58,5

58

57, 5

57,4

c«ng

34,83

34,83

34,83

34,83

34,83

M¸y phay trén 20ML

ca

0,687

0,687

0,687

0,687

0,687

M¸y ®Çm 8,5T

ca

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

M¸y ®Çm 25T

ca

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

M¸y kh¸c

%

2

2

2

2

2

Nh©n c«ng 2,5/7

10980 12810 14640

M¸y thi c«ng

*UDM4.2009 G¡M §¸ CH¢N §INH
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu

Thµnh phÇn
hao phÝ

C«ng t¸c
x©y l¾p

UDM4.2009 Lµm líp g¨m ®¸
ch©n ®inh

§¸ d¨m (1x2)

§¬n
vÞ

1x2

§¸ d¨m 1x2

m3

1,31

Nh©n c«ng 2,5/7

c«ng

1,49

VËt liÖu

b. §Þnh møc thi c«ng líp mÆt
* UDM5.2009 TƯỚI LỚP THẤM BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG
TIÊU CHUẨN 1KG/M2
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu
UDM5.2009

C«ng t¸c
x©y l¾p
Tíi líp
thÊm b¸m
mÆt ®êng
b»ng nhò
t¬ng tiªu
chuÈn
1kg/m2

Thµnh phÇn
hao phÝ
VËt liÖu
Nhò t¬ng

§¬n
vÞ

1,0

kg
102,5

Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y tíi nhùa 7T
M¸y kh¸c

c«ng
ca
%

* UDM6.2009 lµm mÆt ®êng v÷a nhùa nhò t¬ng
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Lîng nhùa (kg/m2)

0,27
0,068
5

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

M·
hiÖu

UDM6.2009

C«ng t¸c
x©y l¾p

Lµm
®êng
nhùa
t¬ng

Thµnh phÇn
hao phÝ

mÆt VËt liÖu
v÷a Nhò t¬ng tû lÖ 8,5%
nhò §¸ mi sàng (75%)
C¸t vµng (25%)
Nh©n c«ng 2,5/7
M¸y thi c«ng
M¸y lu 6T
M¸y trén v÷a 80l

§¬n
vÞ

V÷a
nhùa
nhò
t¬ng
dµy
1,5cm

V÷a
nhùa
nhò
t¬ng
dµy
2,5cm

kg
m3
m3
c«ng

446,25
2,66
0,89
8,7

ca
ca

0,36
0,35

V÷a
nhùa
nhò
t¬ng
dµy
3,5cm

IV. C¸c kÕt qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi vµ m«i trêng
4.1. Hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội
- Lớp móng đất, cát gia cố HRB tận dụng được vật liệu tại chỗ; công nghệ thi công
lớp móng gia cố HRB và líp mÆt v÷a nhùa Colas đơn giản ngoµi m¸y lu cã thÓ sö
dông hoµn toµn m¸y vµ nh©n c«ng ®Þa ph¬ng, do ®ã tËn dông ®îc nguån lao ®éng
phæ th«ng ®Þa ph¬ng (lao ®éng nhµn rçi), m¸y ®Þa ph¬ng - m¸y phay n«ng nghiÖp
lµm líp mãng; m¸y trén v÷a x©y dùng lµm líp mÆt v÷a nhùa Colas, c¸c dông cô lao
®éng phæ th«ng (thíc nh«m 3m, bµn trang, bay, cµo, cuèc, vå ®Ëp ®Êt) lµm gi¶m gi¸
thµnh c«ng tr×nh vµ thóc ®Èy ®îc phong trµo x· héi hãa lµm ®êng GTNT.
- Qua c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy suÊt ®Çu t cho mét mÐt vu«ng mÆt ®êng
(líp mãng ®Êt, c¸t gia cè HRB, líp mÆt v÷a nhùa Colas) gi¶m kho¶ng 23% so víi mÆt
®êng cÊp phèi ®¸ d¨m l¸ng nhùa cã chiÒu dµy kÕt cÊu t¬ng ®¬ng vµ gi¶m kho¶ng
29% so víi mÆt ®êng bª t«ng xi m¨ng dµy 18cm, m¸c 250.
4.2. Hiệu quả về môi trường
- Thi công lớp móng gia cố HRB tiêu hao ít năng lượng, không thải ra các chất thải
rắn bảo vệ tốt môi trường.
- Lớp mặt vữa nhựa trộn nguội do đó không phải đun nấu nhựa, do ®ã h¹n chÕ «
nhiÔm m«i trêng vµ ®Æc biÖt an toàn cho người lao động.
4.3. Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm, th× chÊt HRB vµ v÷a nhùa Colas còng cßn
nh÷ng mÆt h¹n chÕ
- §èi víi chÊt HRB gia cè lµm líp mãng ®êng:
+ §èi víi c¸c lo¹i ®Êt sÐt viÖc lµm nhá khã kh¨n, hiÖn nay trªn thÞ trêng kh«ng cã
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lo¹i m¸y lµm nhá ®Êt.
+ Ph¶i thi c«ng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« vµ ph¶i kiÓm so¸t hçn hîp gia cè ®¹t
®é Èm tèt nhÊt Wo cho phÐp.
- §èi víi chÊt v÷a nhùa Colas: ChËm th«ng xe sau khi thi c«ng.
V. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
- Tõ n¨m 2004 ®Õn nay tØnh Hng Yªn ®· tham gia mét sè ch¬ng tr×nh thö nghiÖm
mÆt ®êng GTNT nh: Mãng ®Êt gia cè v«i vµ SA44/LS40, mÆt l¸ng nhùa; c¸t gia cè xi
m¨ng, mÆt l¸ng nhùa nãng; mãng ®Êt + c¸t gia cè HRB, mÆt l¸ng nhùa nãng; mãng
®Êt + c¸t gia cè HRB, mÆt v÷a nhùa nhò t¬ng. Qua ®¸nh gi¸ th× c«ng nghÖ thi c«ng
mãng b»ng ®Êt + c¸t gia cè HRB, mÆt v÷a nhùa nhò t¬ng cã nhiÒu u ®iÓm h¬n c¶, cã
nhiÒu triÓn väng ®Ó ph¸t triÓn; tuy nhiªn ®Ó hoµn chØnh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn thi c«ng
vµ nghiÖm thu, quy tr×nh qu¶n lý b¶o tr×, ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt cÇn ®îc tiÕp tôc
nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn.
- MÆc dï bíc ®Çu thµnh c«ng vµ ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, tuy nhiªn
do cßn h¹n chÕ vÒ nguån nh©n lùc vµ kinh phÝ, Së GTVT Hng Yªn kÝnh ®Ò nghÞ Bé
GTVT, Vô KH&CN quan t©m, gióp ®ì vÒ kinh phÝ và cử các chuyên gia theo dõi, đánh
giá tiếp; ®ång thêi ban hµnh tiªu chuÈn kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu, ®Þnh møc kinh
tÕ - kü thuËt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng tr×nh./.
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C«ng nghÖ míi trong thi c«ng líp t¹o nh¸m
mÆt ®êng bé ¸p dông cho dù ¸n ®êng « t«
cao tèc tP. Hå ChÝ Minh - Trung L¬ng
Ph¹m Dòng
Chñ tÞch Héi ®ång Thµnh viªn Tæng C«ng ty XDCTGT 1
NguyÔn Duy Th¾ng
Trëng phßng Kü thuËt Tæng C«ng ty XDCTGT 1
I. §Æt vÊn ®Ò
ViÖc sö dông líp phñ máng ®Ó t¹o nh¸m cho mÆt ®êng ®êng « t«, ®Æc biÖt lµ
®êng «t« cÊp cao vµ ®êng cao tèc lµ cÇn thiÕt nh»m t¨ng søc kh¸ng trît (®é nh¸m
mÆt ®êng), chèng b¾n bôi níc khi ma tõ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, gi¶m ån do ®ã
c¶i thiÖn tèc ®é xe ch¹y, h¹n chÕ tai n¹n x¶y ra trªn ®êng khi xe ch¹y víi tèc ®é cao,
nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn ®êng Èm ít.
HiÖu qu¶ t¹o nh¸m ®¹t ®îc do sö dông cÊp phèi gi¸n ®o¹n (gap - graded), bª
t«ng nhùa cã ®é rçng d kh¸ cao, cèt liÖu ®îc tuyÓn chän cã chÊt lîng tèt, sö dông
nhùa ®êng c¶i thiÖn polime (hoÆc nhùa th«ng thêng).
Trªn thÕ giíi, líp phñ máng cã ®é nh¸m cao ®îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trªn ®êng
cao tèc, ®êng « t« vµ ®êng ®« thÞ víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau nh VTO (Very Thin
Overlay), VTAC (Very Thin Asphalt Concrete), UTFC (Ultra - Thin Friction Courses),
§Æc biÖt, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë Mü vµ mét sè níc kh¸c (Ch©u ¢u, Canada,
Nam Phi,) ®· ph¸t triÓn vµ sö dông réng r·i líp phñ t¹o nh¸m siªu máng theo c«ng
nghÖ Novachip (Ultra - thin Bonded Wearing Course Novachip).
C«ng nghÖ Novachip dïng lµm líp phñ máng mÆt ®êng lÇn ®Çu tiªn ®îc giíi
thiÖu vµ sö dông t¹i Ph¸p vµo n¨m 1986. Dù ¸n ®Çu tiªn sö dông c«ng nghÖ Novachip
t¹i Mü ®îc thùc hiÖn vµo n¨m 1992 t¹i bang Alabama víi thiÕt bÞ r¶i ®îc nhËp tõ
Ph¸p. Tõ ®ã ®Õn nay, c«ng nghÖ nµy kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn vµ ¸p dông réng r·i ë
nhiÒu bang ë níc Mü nh Michigan, Texas, California, Oklahoma, Kansas,... TÝnh
cho ®Õn nay ®· cã 42 bang ë níc Mü ®· sö dông c«ng nghÖ Novachip lµm líp phñ
máng mÆt ®êng víi diÖn tÝch ®· r¶i trªn 50 triÖu m2 bÒ mÆt c¸c tuyÕn ®êng bé.
T¹i ViÖt Nam, líp phñ máng bª t«ng nhùa t¹o nh¸m bíc ®Çu ®· ®îc thö nghiÖm trªn
®êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi, QL1A ®o¹n Ph¸p V©n - CÇu GiÏ. Qua h¬n 10 n¨m khai
th¸c, líp phñ nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®îc ®Æc tÝnh ®é nh¸m cao vµ ®é bÒn qua thêi gian khai
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th¸c. Tõ nh÷ng kinh nghiÖm thu nhËn ®îc qua thi c«ng c¸c ®o¹n t¹o nh¸m trªn, bµi viÕt
giíi thiÖu mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng lµm chñ c«ng nghÖ líp phñ
máng bª t«ng nhùa t¹o nh¸m cña ngµnh x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng trong níc.
II. Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ líp phñ siªu máng t¹o nh¸m
2.1. §Æc tÝnh kü thuËt cña líp phñ siªu máng t¹o nh¸m cho ®êng «t«
Novachip lµ c«ng nghÖ r¶i mét líp bª t«ng nhùa nãng (®îc trén nãng, r¶i nãng),
cã cÊp phèi cèt liÖu gi¸n ®o¹n trªn líp mÆt ®êng ®îc tíi dÝnh b¸m bëi mét lo¹i nhò
t¬ng nhùa ®êng ®Æc biÖt (gäi lµ vËt liÖu dÝnh b¸m Novabond). C«ng nghÖ Novachip
sö dông m¸y r¶i chuyªn dông (gäi lµ m¸y r¶i Novapaver) thùc hiÖn ®ång thêi hai chøc
n¨ng: (1) tíi vËt liÖu dÝnh b¸m Novabond, vµ (2) r¶i hçn hîp bª t«ng nhùa.
Líp bª t«ng nhùa Novachip
(BTNNVC) ®îc dïng cho: ®êng cao
tèc, ®êng « t« cÊp cao, ®êng ®« thÞ;
®îc r¶i trªn líp mÆt ®êng bª t«ng nhùa
hoÆc bª t«ng xi m¨ng míi x©y dùng hoÆc
®· qua thêi gian khai th¸c.

H×nh 1. CÊu t¹o líp BTNNVC

Novachip dïng lµm líp phñ siªu máng ®· ®îc thö nghiÖm lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt
Nam vµo n¨m 2008 víi chiÒu dµi 500m trªn ®êng « t« B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi.
2.2.1. VËt liÖu sö dông cho c«ng nghÖ Novachip
VÒ cèt liÖu, so víi c¸c quy tr×nh bª t«ng nhùa hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam, cèt liÖu th«
(®¸ d¨m) cã thªm quy ®Þnh vÒ ®é mµi mßn micro-deval vµ chØ sè Polising Stone Value;
cèt liÖu mÞn (c¸t xay) cã thªm quy ®Þnh vÒ chØ tiªu xanh mª-ty-len; bét kho¸ng kh«ng
cã sù kh¸c biÖt. Tuy nhiªn, c¸c chØ tiªu kü thuËt yªu cÇu cã gi¸ trÞ phï hîp víi ®iÒu
kiÖn thùc tÕ t¹i Hoa Kú.
VÒ nhùa ®êng, quy ®Þnh sö dông nhùa ®êng theo tiªu chuÈn PG cña Hoa Kú, vµ
m¸c nhùa PG70-28, PG76-28 phï hîp ®Ó dïng cho BTNNVC.
VÒ vËt liÖu dïng cho líp dÝnh b¸m, sö dông lo¹i nhò t¬ng polime ®Æc biÖt (vËt liÖu
Novabond). Khi ®îc sö dông, líp dÝnh b¸m nµy sÏ dÝnh b¸m tèt vµ hµn g¾n c¸c vÕt
nøt (nÕu cã) cña líp mÆt ®êng phÝa díi, thÊm nhËp lªn líp BTNNVC phÝa trªn t¹o
cho mÆt ®êng cã ®é bÒn v÷ng. §©y chÝnh lµ sù kh¸c biÖt c¬ b¶n cña c«ng nghÖ
Novachip so víi c¸c c«ng nghÖ t¹o nh¸m kh¸c.
2.2.2. Thµnh phÇn cÊp phèi vµ ®Æc trng gi¸n ®o¹n
BTNNVC cã cÊp phèi cèt liÖu gi¸n ®o¹n, gåm cã 3 lo¹i cÊp phèi t¬ng øng c¸c cì
h¹t lín nhÊt kh¸c nhau: lo¹i A (cã cì h¹t lín nhÊt lµ 9,5 mm); lo¹i B (cã cì h¹t lín
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nhÊt lµ 12,5 mm); lo¹i C (cã cì h¹t lín nhÊt lµ 19 mm). ViÖc lùa chän lo¹i cÊp phèi
Novachip sö dông cÇn c¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm cña ®êng ®îc ®a ra ë B¶ng 1.
C¨n cø vµo thµnh phÇn cÊp phèi c¸c lo¹i BTNNVC cã thÓ nhËn thÊy:
- Thµnh phÇn cÊp phèi cña BTNNVC tu©n theo quy luËt Fuler víi sè mò n lín h¬n
- 0,75 nªn ®é rçng cèt liÖu cã xu híng lín, bÒ mÆt ®êng cã xu thÕ th«.
- Thµnh phÇn cÊp phèi cña c¸c nhãm h¹t < 2.36mm cña c¸c lo¹i t¬ng tù nhau.
- CÊp phèi lo¹i A thÓ hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n kh«ng râ rµng, cÊp phèi lo¹i B vµ lo¹i C
thÓ hiÖn tÝnh gi¸n ®o¹n ë cì h¹t 2.36 - 4.75mm.
B¶ng 1. Thµnh phÇn cÊp phèi hçn hîp cèt liÖu cña BTNNVC
KÝch cì sµng m¾t
vu«ng (mm)

Lîng lät sµng (%)
BTNNVC lo¹i A

BTNNVC lo¹i B

BTNNVC lo¹i C

19

100

12,5

100

75 ÷ 100

9,5

100

75 ÷ 100

50 ÷ 80

4,75

40 ÷ 55

25 ÷ 38

25 ÷ 38

2,36

22 ÷ 32

22 ÷ 32

22 ÷ 32

1,18

15 ÷ 25

15 ÷ 23

15 ÷ 23

0,600

10 ÷ 18

10 ÷ 18

10 ÷ 18

0,300

8 ÷ 13

8 ÷ 13

8 ÷ 13

0,150

6 ÷ 10

6 ÷ 10

6 ÷ 10

0,075

4÷6

4÷6

4÷6

HLN (%)

5,0 ÷ 6,2

4,8 ÷ 6,2

4,6 ÷ 6,2

100
90
80

Lîng lät sµng, %

70

BTNNV C-B
BTNNV C-A
BTNNV C-C

60
50
40
30
20
10
0
0.01

0.1

1

KÝch cì sµng, mm

10

100
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H×nh 2. §êng bao cÊp phèi cèt liÖu c¸c lo¹i BTNNVC
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B¶ng 2. C¸c ®Æc ®iÓm khi lùa chän lo¹i cÊp phèi Novachip
§Æc tÝnh

Lo¹i cÊp phèi BTNNVC
Lo¹i A

Lo¹i B

Lo¹i C

ChiÒu dµy tèi thiÓu sau khi lu lÌn (mm)

12,5

16

19

§êng cã xe t¶i träng lín

Tèt

RÊt tèt

RÊt tèt

§êng phè

RÊt tèt

RÊt tèt

RÊt tèt

§êng khu d©n c

RÊt tèt

RÊt tèt

Tèt

§êng dµnh cho xe ®¹p

RÊt tèt

Tèt

Kh¸

§êng dµnh cho ngêi ®i bé

RÊt tèt

Tèt

Kh¸

§êng víi môc ®Ých gi¶m tiÕng ån

RÊt tèt

Tèt

Kh¸

Kh¸

Tèt

RÊt tèt

RÊt tèt

RÊt tèt

RÊt tèt

§êng víi môc ®Ých gi¶m nøt ph¶n ¶nh
§êng c¶i t¹o n©ng cÊp ®ßi hái th«ng xe nhanh

2.2.3. C¸c yªu cÇu kü thuËt vµ ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ hçn hîp BTNNVC
Môc ®Ých cña viÖc thiÕt kÕ hçn hîp BTNNVC lµ lùa chän tû lÖ phèi hîp c¸c lo¹i
cèt liÖu vµ nhùa ®êng hîp lý ®Ó t¹o ra bª t«ng nhùa cã c¸c chØ tiªu kü thuËt tho¶ m·n
yªu cÇu, nh»m t¹o nªn mét kÕt cÊu mÆt ®êng cã ®ñ cêng ®é, æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh
khai th¸c.
Novachip kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn c¸c ®Æc tÝnh thÓ tÝch, kh«ng cã chØ tiªu nµo
®îc quy ®Þnh cho c¸c ®Æc tÝnh thÓ tÝch cña bª t«ng nhùa, viÖc kiÓm so¸t ®Æc tÝnh thÓ
tÝch chØ ®îc kiÓm so¸t qua thµnh phÇn cÊp phèi hçn hîp. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ,
hµm lîng nhùa tèi u ®îc x¸c ®Þnh sao cho hçn hîp tháa m·n 3 chØ tiªu kü thuËt quy
®Þnh t¹i B¶ng 3.
B¶ng 3. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi BTNNVC
TT

ChØ tiªu

1

ChiÒu dµy mµng nhùa, µm

2

§é ch¶y nhùa, %

3

HÖ sè cêng ®é chÞu kÐo gi¸n tiÕp (TSR), %

Yªu cÇu

Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

9 ÷ 11

TÝnh to¸n theo Asphalt
Institute Manual MS-2,
Sixth Edition

max.
0,20

AASHTO T305 (t¬ng tù
22TCN345-06)

min. 80

AASHTO T283

C¸c thÝ nghiÖm ®îc thùc hiÖn trªn c¸c mÉu chÕ bÞ theo ph¬ng ph¸p sö dông ®Çm
xoay (theo Superpave) hoÆc theo ph¬ng ph¸p Marshall (AASHTO T245) víi c«ng
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®Çm nÐn lµ 2x50 chµy. Trong ®ã, chØ tiªu hÖ sè cêng ®é chÞu kÐo gi¸n tiÕp hiÖn nay ë
ViÖt Nam rÊt khã thùc hiÖn v× chóng ta cha cã thiÕt bÞ thÝ nghiÖm chuyªn dông. Vµ vÒ
b¶n chÊt, hÖ sè cêng ®é chÞu kÐo gi¸n tiÕp lµ chØ sè dïng ®Ó ®¸nh gi¸ sù ¶nh hëng
cña níc vµ nhiÖt ®é thÊp ®Õn bª t«ng nhùa ®· ®Çm chÆt, ®îc sö dông ®Ó dù ®o¸n
liªn kÕt gi÷a cèt liÖu vµ nhùa trong thêi gian sö dông bª t«ng nhùa, phï hîp víi c¸c
níc ë xø l¹nh.
2.3. ThiÕt bÞ thi c«ng
C«ng nghÖ Novachip sö dông mét m¸y r¶i chuyªn dông (gäi lµ m¸y r¶i
Novapaver) thùc hiÖn ®ång thêi 2 chøc n¨ng lµ tíi nhò t¬ng dÝnh b¸m vµ r¶i hçn
hîp. M¸y r¶i Novapaver gåm 2 hÖ thèng chÝnh sau:
- HÖ thèng tiÕp nhËn vµ r¶i hçn hîp BTNNVC (cã cÊu t¹o gièng víi m¸y r¶i bª
t«ng nhùa th«ng thêng); vµ
- HÖ thèng tiÕp nhËn vµ tíi nhò t¬ng dÝnh b¸m Novabond
M¸y r¶i Novapaver ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:
- Qu¸ tr×nh tíi nhò t¬ng Novabond vµ r¶i hçn hîp BTNNVC ®îc thùc hiÖn
®ång thêi, liªn tôc vµ ®ång ®Òu, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tû lÖ tíi nhò t¬ng nhùa
®êng polime vµ chiÒu dµy r¶i hçn hîp mét c¸ch chÝnh x¸c;
- Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh chiÒu réng vÖt tíi nhò t¬ng vµ chiÒu réng vÖt r¶i hçn
hîp BTNNVC;
- Tríc khi r¶i hçn hîp BTNNVC, b¸nh xe vµ c¸c bé phËn kh¸c cña m¸y r¶i kh«ng
®îc tiÕp xóc víi líp nhò t¬ng nhùa ®êng polime ®· ®îc tíi lªn mÆt ®êng;
- Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®îc tèc ®é r¶i (tèc ®é r¶i thêng tõ 10 m/min ÷ 30
m/min).
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H×nh 3. HÖ thèng m¸y r¶i Novapaver
2.4. Nh÷ng u ®iÓm chÝnh cña BTNNVC
C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, ¸p dông trªn thÕ giíi ®· chØ râ BTNNVC cã nh÷ng u
®iÓm chÝnh nh sau:
- Cã søc kh¸ng trît (®é nh¸m) cao do sö dông cÊp phèi gi¸n ®o¹n (gapgradated).
- Gi¶m tiÕng ån do b¸nh xe g©y ra: kÕt qu¶ nghiªn cøu tiÕng ån do b¸nh xe ch¹y
trªn ®êng g©y ra trªn mét sè lo¹i mÆt ®êng t¹i Bang Michigan (víi tèc ®é xe ch¹y 97
Km/h, sö dông 2 lo¹i lèp xe kh¸c nhau) cho thÊy BTNNVC lµ lo¹i mÆt ®êng cã hiÖu
qu¶ gi¶m tiÕng ån nhÊt.
- Gi¶m v¨ng bôi níc díi b¸nh xe khi trêi ma, tho¸t níc bÒ mÆt nhanh.
- Kh¶ n¨ng chèng l¹i sù ph¸t triÓn cña vÖt h»n lón b¸nh xe vµ ®é mµi mßn tèt,

TiÕng ån (dB)

- DÝnh b¸m rÊt tèt (kh«ng bong bËt) do sö dông nhò t¬ng nhùa ®êng ®Æc biÖt
(vËt liÖu dÝnh b¸m Novabond); kh«ng cÇn xö lý c¸c vÕt nøt cã ®é më réng < 6,3 mm,
s©u
< 12,5 mm trªn mÆt ®êng cò v× vËt liÖu Novabond cã kh¶ n¨ng hµn kÝn c¸c vÕt nøt
nhá trªn mÆt ®êng cò.
100

99.4

99

98.6

98
97

97.6
96.9

96
95
NCV

SMA

BTNC

BTX M
Lo¹i mÆt ®êng

H×nh 4. TiÕng ån do b¸nh xe ch¹y g©y ra cña mét sè lo¹i mÆt ®êng
- Th©n thiÖn víi m«i trêng do viÖc tíi nhò t¬ng vµ r¶i hçn hîp BTNNVC ®îc
thùc hiÖn ®ång thêi.
- Tèc ®é thi c«ng nhanh (tèc ®é cã thÓ ®¹t tíi 36 m/phót) do viÖc sö dông d©y
chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
- Nhanh ®a vµo sö dông (sau khi nhiÖt ®é mÆt ®êng gi¶m xuèng díi 71 oC).
- ChiÒu dÇy r¶i rÊt máng (tõ 0,95 cm ÷ 2,5 cm).
- Tuæi thä t¬ng ®èi dµi (10 - 12 n¨m).
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III. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ c¬ së ¸p dông t¹i ViÖt Nam
Víi sù tµi trî cña C«ng ty Hall Brother vµ TËp ®oµn SEMgroup, th¸ng 7/2006, Bé
Giao th«ng vËn t¶i ®· cö ®oµn chuyªn gia ®i tham quan vµ trao ®æi kü thuËt vÒ c«ng
nghÖ Novachip t¹i Hoa Kú. Qua chuyÕn ®i nµy, chóng ta ®· ®îc tiÕp xóc, t×m hiÓu
thùc tÕ vÒ c«ng nghÖ Novachip t¹i Hoa Kú.
Trong kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc n¨m 2007, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ
GTVT ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô x©y dùng “Quy ®Þnh kü thuËt thi c«ng
vµ nghiÖm thu líp phñ siªu máng trªn ®êng « t« theo c«ng nghÖ Novachip” t¹i QuyÕt
®Þnh sè 309/Q§-BGTVT ngµy 08/02/2007.
Trªn c¬ së ®ã, nhãm thùc hiÖn ®Ò tµi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc
nghiÖm ®Ó x©y dùng Quy ®Þnh kü thuËt cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi tr×nh ®é c«ng
nghÖ trong níc trªn c¬ së c«ng nghÖ Novachip ¸p dông t¹i Hoa Kú vµ c¸c níc
kh¸c trªn thÕ giíi.
Trªn c¬ së c«ng nghÖ Novachip ®îc nghiªn cøu vµ theo ®Ò nghÞ cña ViÖn Khoa
häc vµ c«ng nghÖ GTVT, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2008, Bé trëng Bé GTVT ®· cã QuyÕt
®Þnh sè 3287/Q§-BGTVT ban hµnh “Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm
thu líp phñ siªu máng t¹o nh¸m trªn ®êng « t«“.
IV. ¸p dông C«ng nghÖ míi thi c«ng líp t¹o nh¸m cho dù
¸n ®êng « t« cao tèc tP. Hå ChÝ Minh - Trung L¬ng
4.1. Kh¸i qu¸t vÒ Dù ¸n ®êng «t« cao tèc TP. Hå ChÝ Minh- Trung L¬ng
Dù ¸n x©y dùng ®êng « t« cao tèc thµnh phè Hå ChÝ Minh - Trung L¬ng (giai
®o¹n 1) ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Çu t t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1286/Q§TTg ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2004.
Dự án có tổng chiều dài 61,9km bao gồm 39,8km đường cao tốc và 22,1km đường
nối từ QL1A vào đường cao tốc.
a. Tuyến đường cao tốc
- Điểm đầu: Nút giao Chợ Đệm, địa phận H. Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh.
- Điểm cuối: Nút giao Thân Cửu Nghĩa, địa phận H. Châu Thành - Tiền Giang.
- Quy mô: đường cao tốc loại A, cấp 120 ứng với Vtk = 120km/h. mặt cắt ngang
quy hoạch 8 làn cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp, Bnền = 41m. Giai đoạn 1 xây dựng
ở giữa 4 làn cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp, Bnền = 25 - 26m.
b. Các tuyến đường nối
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- Khu vực Tp.HCM
Tuyến Tân Tạo - Chợ Đệm (~9,6km) và Bình Thuận - Chợ Đệm (~ 3,7km): đường cấp
I đồng bằng, cấp 80, Vtk = 80km/h; mặt cắt ngang quy hoạch 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ,
Bnền = 29m; giai đoạn 1 xây dựng ở giữa 4 làn cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, Bnền = 22,2m.
- Khu vực tỉnh Tiền Giang
Tuyến Thân Cửu Nghĩa - Trung Lương (~ 8,8km): đường cấp II đồng bằng, cấp
80, Vtk = 80km/h; mặt cắt ngang 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, Bnền = 21,6m.
4.2. Tãm t¾t kÕt qu¶ thùc hiÖn
Líp phñ siªu máng t¹o nh¸m ®· ®îc thi c«ng thö nghiÖm t¹i Km34+664 ®Õn
Km35+895 tõ ngµy 17/8/2009 ®Õn ngµy 23/8/2009 (thêi gian thi c«ng thùc tÕ kho¶ng 2
ngµy víi tèc ®é thi c«ng lµ 16m/phót) vµ thi c«ng ®¹i trµ tõ th¸ng 10 n¨m 2009.
4.2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ
a) ThÝ nghiÖm vËt liÖu
- Sau khi lùa chän ®îc c¸c má vËt liÖu vµ c¸c nhµ cung cÊp, §¬n vÞ thi c«ng ®· mêi
Kü s t vÊn lÊy mÉu vËt liÖu t¹i má vµ t¹i kho hµng cña nhµ cung cÊp ®Ó kiÓm tra tÊt c¶
c¸c chØ tiªu theo quy ®Þnh, kÕt qu¶ ®· lùa chän ®îc c¸c nhµ cung cÊp cô thÓ nh sau:
+ VËt liÖu ®¸ sö dông cho líp phñ siªu máng t¹o nh¸m ®îc lÊy tõ má ®¸ Ho¸ An Biªn Hoµ - §ång Nai.
+ Bét ®¸ lµ lo¹i bét ®¸ v«i ®îc lÊy tõ má ®¸ Hµ Tiªn.
+ Nhùa ®êng polimer PMB-I do C«ng ty SHELL vµ C«ng ty ADCo cung cÊp.
+ Nhò t¬ng nhùa ®êng Polymer do C«ng ty Vinabitumuls, Biªn Hßa - §ång Nai
cung cÊp.
- TÊt c¸c lo¹i vËt liÖu nªu trªn sau khi tËp kÕt vÒ hiÖn trêng ®· ®îc Kü s t vÊn
gi¸m lÊy mÉu thÝ nghiÖm kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn kü thuËt cña dù ¸n
quy ®Þnh, nãi chung tÊt c¸c lo¹i vËt liÖu ®Òu ®¹t yªu cÇu.
- Chi tiÕt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹i Phô lôc A: KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu t¹i b·i tËp kÕt.
b) ThiÕt kÕ s¬ bé cÊp phèi hçn hîp BTNTN
- TiÕn hµnh lÊy mÉu vËt liÖu vÒ phßng thÝ nghiÖm ®Ó thiÕt kÕ s¬ bé cÊp phèi hçn
hîp, mét sè chØ tiªu cña kÕt qu¶ thiÕt kÕ cô thÓ nh sau:
Lo¹i vËt liÖu

Tû lÖ trén theo hçn hîp (%)
Nhùa Shell

Nhùa ADCo

Ghi chó
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§¸ 10x19

33.1%

33.1%

§¸ 5x10

30.3%

30.3%

§¸ 0x5

28.4%

28.4%

Bét ®¸

2.8%

2.8%

Nhùa ®êng Polimer PMBI

5.35%

5.30%

- C¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm cña hçn hîp BTNTN sau khi ®îc trén thö t¹i phßng thÝ
nghiÖm theo tû lÖ phèi trén trªn:
KÕt qu¶

§¬n vÞ
tÝnh

Nhùa Shell

Nhùa ADCo

ChiÒu dµy mµng nhùa

µm

10.18

10.02

®¹t yªu cÇu

§é ch¶y nhùa

%

0.160

0.175

®¹t yªu cÇu

§é æn ®Þnh cßn l¹i (ng©m mÉu ë
60oC trong 24h) so víi ®é æn ®Þnh
ban ®Çu (ng©m mÉu ë 60oC trong
40 phót)

%

92.50

90.85

®¹t yªu cÇu

Néi dung

Ghi chó

- Chi tiÕt t¹i Phô lôc B: KÕt qu¶ thiÕt kÕ s¬ bé cÊp phèi hçn hîp BTNTN.
c) ThiÕt kÕ hoµn thiÖn cÊp phèi hçn hîp BTNTN
- ThiÕt kÕ hoµn thiÖn cÊp phèi hçn hîp ®îc thù hiÖn t¹i 02 tr¹m trén, tr¹m trén
70-90 tÊn/h t¹i Km35 vµ tr¹m trén 120 tÊn/h t¹i Km36, vµ ®îc thùc hiÖn tuÇn tù nh
sau:
+ Bíc 1: §iÒu chØnh cöa x¶ vËt liÖu cña c¸c phÔu nguéi sao cho vËt liÖu vµo tang
sÊy phï hîp víi thiÕt kÕ s¬ bé.
+ Bíc 2: LÊy mÉu vËt liÖu hot bin.
+ Bíc 3: ThÝ nghiÖm ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t vµ phèi trén ®Ó t×m ra tû lÖ phèi
trén c¸c bin nãng phï hîp nhÊt.
+ Bíc 4: Trén thö cÊp phèi t¹i tr¹m trén, lÊy mÉu hçn hîp thÝ nghiÖm ph©n tÝch,
kiÓm tra l¹i c¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn kü thuËt yªu cÇu ®Ó lùa chän tû lÖ phèi phï
hîp nhÊt, tû lÖ nhùa ®îc trén thö víi c¸c tû lÖ nh sau: 4.9%, 5.0%, 5.1%, 5.2%.
+ Bíc 5: §¸nh gi¸ vµ kÕt luËn: Sau khi thÝ nghiÖm ph©n tÝch c¸c chØ tiªu cña hçn
hîp cÊp phèi ®· trén thö, quyÕt ®Þnh lùa chän tû lÖ phèi trén hot bin t¹i 02 tr¹m trén
nãi trªn ®a vµo r¶i thö, tû lÖ phèi trén cô thÓ nh sau:
Lo¹i vËt liÖu
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Tû lÖ trén theo hçn hîp (%)
Tr¹m trén t¹i Km35

Tr¹m trén t¹i Km36

Ghi
chó

§¸ 10x19

36.2%

22.8%

§¸ 5x10

34.2%

33.0%

§¸ 0x5

24.4%

38.0%

Bét ®¸

0.0%

1.00%

Nhùa ®êng Polimer PMBI

5.0%

5.0%

- Chi tiÕt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹i Phô lôc C: KÕt qu¶ thÝ nghiÖm hotbin vµ trén thö
- Lu ý: trªn ®©y lµ kÕt qu¶ trén thö t¹i tr¹m trén, do ®Æc thï vËt liÖu ®¸ kh«ng
hoµn toµn ®ång nhÊt do vËy tû lÖ phèi trén cèt liÖu, nhùa ®êng cÇn ph¶i xem xÐt ®iÒu
chØnh cho phï hîp trong qu¸ tr×nh r¶i thö.
4.2.2. Thi c«ng thö
a) ChuÈn bÞ mÆt b»ng
+ VÞ trÝ ®o¹n thi c«ng thö: tõ Km34+664 ®Õn Km35+895 bªn ph¶i tuyÕn, vÖt r¶i
trong cïng s¸t tim.
+ ChiÒu dµi ®o¹n r¶i thö: 1,231.00 m.
+ BÒ réng vÖt r¶i: 4.5 m.
+ DiÖn tÝch vÖt r¶i thö: 5,340.00 m2.
+ Tríc khi tiÕn hµnh r¶i thö, mÆt b»ng ®îc vÖ sinh s¹ch sÏ b»ng m¸y thæi bôi,
chæi quÐt, ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ bÞ ®Êt c¸t b¸m chÆt dïng níc ®Ó vÖ sinh.
b) ChuÈn bÞ tr¹m trén vµ vËt liÖu
+ Khèi lîng BTN t¹o nh¸m dù kiÕn ph¶i trén: 280 tÊn.
+ Tû lÖ tíi nhò t¬ng dù kiÕn 1 lÝt/m2.
c) ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng
Stt

Tªn thiÕt bÞ

§VT

Sè lîng

1

M¸y r¶i liªn hîp cã hÖ thèng
tíi nhò t¬ng.

M¸y

01

2

Lu 2 b¸nh thÐp 10 tÊn

Lu

01

3

M¸y thæi bôi

M¸y

01

4

Xe cÊp níc cho lu

Xe

01

5

Xe cÊp nhò t¬ng 16 tÊn

Xe

01

6

Xe vËn chuyÓn BTN

Xe

08

Ghi chó

209

Stt

Tªn thiÕt bÞ

§VT

Sè lîng

7

Chuyªn gia níc ngoµi

Ngêi

06

8

Kü s, kh¶o s¸t

Ngêi

03

9

Lao ®éng thñ c«ng

Ngêi

09

Ghi chó

+ Tríc khi thi c«ng toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu ®îc kiÓm tra.
+ M¸y r¶i ph¶i cã hÖ thèng tíi.
+ Nhò t¬ng, hÖ thèng ®iÒu chØnh tû lÖ tíi.
+ Lu ph¶i cã hÖ thèng b¬m níc d¹ng s¬ng mï ®Ó chèng dÝnh b¸nh lu.
d) Mét sè c¸c th«ng sè lùa chän phôc vô cho thi c«ng thö
+ NhiÖt ®é s¶n xuÊt vµ thi c«ng BTNTN:
Giai ®o¹n thi c«ng

Kho¶ng nhiÖt ®é

1

NhiÖt ®é nhùa ®êng tríc khi trén

165-180

2

Trén hçn hîp bª t«ng nhùa trong thïng trén

165-180

3

X¶ hçn hîp tõ thïng trén vµo xe t¶i vËn chuyÓn

160-175

4

§æ hçn hîp tõ xe t¶i vµo m¸y r¶i

150-165

5

Th¶m bª t«ng nhùa

145-165

6

B¾t ®Çu lu lÌn

140-165

7

Qu¸ tr×nh lu lÌn

125-150

Ghi chó
Theo nhµ cung cÊp nhùa
®êng Shell vµ ADCo.
c«ng bè

TT

+ NhiÖt ®é tíi nhò t¬ng 50 - 80oC (theo nhµ cung cÊp c«ng bè), lùa chän thi
c«ng ngoµi hiÖn trêng lµ 70oC.
e) Qu¸ tr×nh kiÓm tra thi c«ng thö:
+ Tæng khèi lîng bª t«ng nhùa vËn chuyÓn tíi c«ng trêng: 285 tÊn.
+ Trong 100 tÊn ®Çu trén víi hµm lîng nhùa lµ 5.0%, khèi lîng cßn l¹i trén víi
hµm lîng nhùa lµ 5.2%.
+ Bª t«ng nhùa vËn chuyÓn ra hiÖn trêng tõ 155 - 165oC.
+ NhiÖt ®é lu lÌn trªn 120oC.
+ Sè lîng lît lu 3 lÇn/®iÓm.
+ NhiÖt ®é nhò t¬ng 70 oC, tû lÖ tíi 1kg/m2.
+ Tèc ®é m¸y r¶i 16m/phót.
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+ Trong qu¸ tr×nh thi c«ng lu«n lu«n dïng c©y x¨m ®Ó kiÓm tra chiÒu dµy, chiÒu
dµy líp BTNTN sau khi r¶i theo tÝnh to¸n > 22 mm.
f) NghiÖm thu mÆt ®êng sau khi r¶i thö:
+ KiÓm tra ®é b»ng ph¼ng b»ng thíc 3m:
Sè khe hë mÆt ®êng víi thíc 3m
Tæng sè tõng lo¹i khe hë (khe)

< 3mm

3mm

5mm

> 5mm

91

0

0

0

0%

0%

Tæng sè khe hë kiÓm tra (khe)
Tû lÖ tõng lo¹i (%)

91
100%

0%

+ ThÝ nghiÖm søc kh¸ng trît b»ng con l¾c Anh:
KÕt qu¶ ®o
Tæng sè kÕt qu¶ ®o tõng lo¹i (®iÓm)

≥ 55

< 55

36

0

Tæng sè ®iÓm ®o (®iÓm)

36

NhiÖt ®é t¹i thêi ®iÓm ®o

40oC

Tû lÖ tõng lo¹i (%)

100%

0%

+ KiÓm tra ®é nh¸m mÆt ®êng theo ph¬ng ph¸p r¾c c¸t:
KÕt qu¶ ®o
Tæng sè kÕt qu¶ ®o tõng lo¹i (®iÓm)

≥ 1 mm

< 1 mm

12

0

Tæng sè ®iÓm ®o (®iÓm)

12

KÕt qu¶ trung b×nh (mm)

1.66 mm

Tû lÖ tõng lo¹i (%)

100%

0%

KÕt qu¶ nghiÖm thu mÆt ®êng ®Òu ®¹t yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh (chi tiÕt kÕt qu¶
nghiÖm thu xem phô lôc D: KÕt qu¶ nghiÖm thu líp bª t«ng nhùa t¹o nh¸m).
g) KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu cÊp phèi hçn hîp BTNTN
+ Mçi mét tr¹m trén ®îc lÊy 02 mÉu t¹i hiÖn trêng, 01 mét mÉu t¬ng øng víi
hµm lîng nhùa 5.0%, 01 mÉu t¬ng øng víi hµm lîng nhùa 5.2%.
+ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm chiÕt suÊt hµm lîng nhùa, thµnh phÇn cÊp phèi ®Òu ®¹t yªu
cÇu tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh, tuy nhiªn ®èi víi hµm lîng nhùa 5.2% cã u thÕ
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h¬n, chiÒu dµy mµng nhùa lu«n lu«n ®¶m b¶o vµ an toµn cho qu¸ tr×nh thi c«ng vµ
còng phï hîp víi thiÕt kÕ s¬ bé trong phßng thÝ nghiÖm.
Chi tiÕt kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xem phô lôc E: KÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu cÊp phèi hçn
hîp BTNTN t¹i hiÖn trêng.
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi c«ng thö nghiÖm
- C«ng t¸c r¶i thö ®îc nhµ thÇu thùc hiÖn thµnh c«ng díi sù gi¸m s¸t cña t vÊn
QCI vµ chøng kiÕn cña ®¹i diÖn chñ ®Çu t.
- C¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra tríc vµ sau khi r¶i thö thÓ hiÖn chÊt lîng thi c«ng cña
nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu cña dù ¸n vµ yªu cÇu cña c«ng nghÖ míi.
Mét sè th«ng sè vµ c«ng thøc trén cô thÓ nh sau:
+ NhiÖt ®é trén vµ nhiÖt ®é thi c«ng:
Giai ®o¹n thi c«ng

TT

Kho¶ng nhiÖt ®é

1

NhiÖt ®é nhùa ®êng tríc khi trén

165-180

2

Trén hçn hîp bª t«ng nhùa trong thïng trén

165-180

3

X¶ hçn hîp tõ thïng trén vµo xe t¶i vËn chuyÓn

160-175

4

§æ hçn hîp tõ xe t¶i vµo m¸y r¶i

150-165

5

Th¶m bª t«ng nhùa

145-165

6

B¾t ®Çu lu lÌn

140-165

7

Qu¸ tr×nh lu lÌn

125-150

Ghi chó

+ Hµm lîng nhùa: 5.2 %.
+ Hµm lîng tíi nhò t¬ng: 1 lÝt/m2.
+ Tèc ®é m¸y r¶i 16 m/phót.
+ Tû lÖ phèi trén hotbin trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i kiÓm tra thêng xuyªn theo
tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp thùc tÕ hiÖn trêng.
7. KÕt luËn kiÕn nghÞ
- Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, Novachip lµ mét c«ng nghÖ míi vµ tiªn tiÕn trong x©y dùng
líp phñ bª t«ng nhùa t¹o nh¸m, ®îc sö dông phæ biÕn ë Hoa Kú vµ ë nhiÒu níc trªn
thÕ giíi.
- Líp phñ siªu máng bª t«ng nhùa theo c«ng nghÖ Novachip lµ mét gi¶i ph¸p h÷u
hiÖu ®Ó t¹o nh¸m cho mÆt ®êng xe ch¹y víi nhiÒu u ®iÓm næi bËt (®é nh¸m cao,
gi¶m tiÕng ån, bÒn v÷ng, tèc ®é thi c«ng nhanh, nhanh th«ng xe,...).
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- Ph¹m vi sö dông réng r·i, cã thÓ thi c«ng trªn mÆt ®êng bª t«ng nhùa, BTXM
míi x©y dùng hoÆc trong duy tu b¶o dìng ®êng cÊp cao.
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NGHIÊN CỨU 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
PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Viện Công nghệ Vật liệu xây dựng
và Bảo vệ công trình GTVT
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT
Hiện nay, vấn đề môi trường đang được quan tâm tại Việt Nam cũng như trên toàn
thế giới. Các sản phẩm hiện nay đang có xu hướng ngày càng thân thiện với môi
trường. Trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ, các sản phẩm không chứa dung môi hữu cơ và
các chất nguy hại cho môi trường đang dần thay thế cho các sản phẩm sơn dung môi
truyền thống. Đề tài đó nghiên cứu chế tạo thành công hệ sơn thân thiện môi trường
để bảo vệ cho các kết cấu thép ở khu vực biển. Hệ sơn gồm có sơn lót epoxy không
dung môi và sơn phủ polyurethan không dung môi. Sơn lót epoxy không dung môi sử
dụng bột màu ức chế photphat kẽm có khả năng ức chế ăn mòn tốt và không gây hại
cho môi trường. Các kết quả nghiên cứu cho thấy hệ sơn đó chế tạo có chất lượng tốt,
đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 22 TCN 235 - 97 và có tính năng tương tự như hệ
sơn không dung môi của hãng sơn nổi tiếng EURONAVY. Ngoài ra, đề tài còn đề cập
đến hai loại sơn nước chất lượng cao, thích hợp bảo vệ ăn mòn các kết cấu bê tông cốt
thép làm việc trong môi trường biển và ven biển, đó là sơn acrylic và sơn epoxy. Các
loại sơn này không có hoặc ít có mùi dung môi hữu cơ và nước là dung môi chính nên
có thể sử dụng nước để làm sạch và pha loãng sơn. Các kết quả nghiên cứu và thử
nghiệm tại hiện trường cho thấy hai loại sơn đó chế tạo có chất lượng tốt, đáp ứng các
yêu cầu của tiêu chuẩn 22 TCN 235 - 97 và TCVN 6934: 2001 sử dụng thích hợp để
bảo vệ các kết cấu, công trình bê tông (BT) và bê tông cốt thép (BTCT) khu vực khí
hậu trên biển và ven biển.
1. GIỚI THIỆU
Từ cuối thế kỷ 20 vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm sâu sắc trên toàn
thế giới. Các điều luật về bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường có liên quan đến việc
phát tán dung môi hữu cơ độc hại và nguy hiểm của các loại sơn đã được ban hành tại
nhiều quốc gia thuộc khối EU và NAFTA [1]. Để đáp ứng yêu cầu này, lĩnh vực sơn
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trang trí và bảo vệ đã đặt ra yêu cầu về việc thay đổi thành phần các loại sơn dung môi
hữu cơ truyền thống cũng như công nghệ chế tạo tương ứng. Trong đó, hướng nghiên
cứu phát triển các loại sơn lỏng không chứa dung môi hữu cơ đang được triển khai
ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy việc nghiên cứu chế tạo hệ sơn không chứa dung môi và
các thành phần độc hại khác để bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng các đòi hỏi ngày
càng cao về khả năng bảo vệ chống ăn mòn cho các kết cấu thép trong môi trường khí
hậu Việt Nam là một vấn đề vô cùng cần thiết [2,3,4,5].
2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
* Mục tiêu
Nghiên cứu chế tạo 2 hệ sơn chất lượng cao, không chứa dung môi hữu cơ, bảo vệ
các kết cấu, công trình thép và bê tông cốt thép khu vực biển Việt Nam.
* Nội dung
Qua nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu chế tạo và ứng dụng về sơn chất
lượng cao không chứa dung môi hữu cơ (sơn lỏng không dung môi và sơn nước) trong
và ngoài nước, nghiên cứu về thực tế hư hỏng kết cấu thép, bê tông cốt thép trong điều
kiện môi trường biển Việt Nam, cũng như nghiên cứu lý thuyết về công nghệ chế tạo
các loại sơn không chứa dung môi hữu cơ, đề tài lựa chọn hướng nghiên cứu như sau:
- Đối với hệ sơn không dung môi hữu cơ, tập trung nghiên cứu chế tạo từ hệ nhựa
epoxy biến tính trọng lượng phân tử trung bình với hệ đóng rắn amin biến tính (dùng
cho sơn lót) và hệ nhựa polyurethan trên cơ sở acrylic biến tính dùng làm lớp phủ.
- Đối với hệ sơn nước, tập trung nghiên cứu chế tạo từ hệ nhựa epoxy và acrylic
phân tán trong nước.
- Nghiên cứu công thức sơn thông qua việc lựa chọn tỷ lệ chất tạo màng, hệ bột
độn, phụ gia và đánh giá theo các chỉ tiêu cơ lý.
- Sử dụng phương pháp đo thế theo thời gian để khảo sát khả năng bảo vệ của các
lớp lót chống ăn mòn.
- Đánh giá khả năng bảo vệ tổng thể của màng sơn cũng như tuổi thọ thông qua
phương pháp đo tổng trở, thử nghiệm gia tốc và thử nghiệm hiện trường.
3. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nguyên liệu
3.1.1. Chất tạo màng: Các loại nhựa và chất đóng rắn sử dụng để chế tạo sơn gồm:
- Epidian I.8-RE, Epicote IV.1-RE.
- Chất đóng rắn Epikure IV.2-HE, Epikure IV.3-HE.
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- Desmophen III.2-RPU, Desmodur III.1-HPU.
- Waterpoxy II.3-RE, Waterpoxy II.4-RE.
- Chất đóng rắn Waterpoxy II.1-HE.
- Epon IV.5-RE: hỗn hợp nhựa epoxy biến tính có đương lượng nhóm epoxy 185192 và độ nhớt 110-150 p ở 25OC.
- Viscopol, Acrylic styren.
3.1.2. Bột màu, chất độn và các phụ gia
Các bột màu, chất độn và các phụ gia sử dụng để chế tạo sơn gồm:
- Bột màu: Oxit titan, Oxit sắt, Cromat kẽm, Oxit crom xanh lá cây…
- Chất độn: Ba(SO4), Bột Talc, CaCO3, Bột thạch anh…
- Các phụ gia: Phụ gia chịu tia tử ngoại, DOP, Texaphor, Dehydran, Alcolphor,
Photphat kẽm, Pherenol. BYK, Aerosil, Foamaster, Hydropalat II.6-A....
3.2. Các phương pháp nghiên cứu
- Các phương pháp xác định tính chất của sơn và màng sơn theo TCVN , 22TCN,
ISO, BS.
- Phương pháp đo thế điện cực theo thời gian
- Phương pháp tổng trở
- Phương pháp thử nghiệm mù muối
- Phương pháp thử nghiệm bức xạ tử ngoại
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu chế tạo hệ sơn không dung môi bảo vệ kết cấu thép
4.1.1. Nghiên cứu chế tạo sơn epoxy không dung môi
4.1.1.1. Ảnh hưởng các thành phần và điều kiện công nghệ đến tính chất của sơn
Trong công nghệ sản xuất sơn thì khả năng phân tán của bột màu và bột độn đóng
vai trò rất quan trọng. Đối với sơn lỏng không dung môi, quá trình phân tán bột màu
khó khăn hơn nhiều so với sơn có hàm lượng dung môi cao thông thường. Để giải
quyết vấn đề này đề tài đã lựa chọn các phụ gia thích hợp, thiết lập các công thức sơn,
từ đó khảo sát ảnh hưởng của các phụ gia tới khả năng phân tán của bột màu và bột
độn thông qua thời gian nghiền và độ mịn của vật liệu sơn. Qua các nghiên cứu, đề tài
đã thiết lập được công thức sơn hợp lý và quy trình công nghệ phù hợp để sản xuất 2
loại sơn epoxy không dung môi hữu cơ với 2 loại chất tạo màng: Epidian I.8-RE (mẫu
3) và Epicote IV.1-RE (mẫu 6).
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4.1.1.2. Nghiên cứu nâng cao khả năng bảo vệ ăn mòn của màng sơn
Trên cơ sở các công thức sơn đã thiết lập, đề tài tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng
của các loại bột màu ức chế đến các tính chất của màng sơn nhằm tìm ra được hệ bột
màu ức chế có hiệu quả cao và ít gây độc hại cho môi trường.
Các mẫu nghiên cứu được ký hiệu như sau:
Mẫu 3A: Epidian I.8-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt.
Mẫu 3B: Epidian I.8-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt và cromat kẽm.
Mẫu 3C: Epidian I.8-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt và photphat kẽm
Mẫu 6A: Epicote IV.1-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt.
Mẫu 6B: Epicote IV.1-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt và cromat kẽm.
Mẫu 6C: Epicote IV.1-RE với bột màu ức chế ăn mòn là oxit sắt và photphat kẽm
Ảnh hưởng của các hệ ức chế đến tính chất của sơn:
Các tính chất của các mẫu sơn được cho trong bảng 4.1
Bảng 4.1: Các tính chất cơ lý của các mẫu sơn
Kết quả

Mẫu
3A

Mẫu
3B

Mẫu
3C

Mẫu
6A

Mẫu
6B

Mẫu
6C

Độ mịn, µm

25

25

25

25

25

25

Độ nhớt Brookfield (Poise)

270

275

270

280

280

285

Hàm lượng phần khô, %

98

98

98

98

98

98

168

164

164

1,62

1,62

1,63

+ Khô không bắt bụi

4

4

4

6

6

6

+ Khô hoàn toàn

17

17

17

20

20

20

Chiều dày màng sơn, µm

150

150

150

150

150

150

Độ bền va đập, KG.cm

50

50

50

50

50

50

Độ bền uốn, mm

1

1

1

1

1

1

Độ cứng tương đối

0.31

0.32

0.31

0.35

0.33

0.35

Độ bám dính, kg/cm2

145

140

140

120

130

125

Tính chất

3

Tỷ trọng, g/cm

Thời gian khô, giờ

Qua các kết quả nghiên cứu có thể thấy các hệ bột màu ức chế khác nhau không
làm thay đổi đáng kể các tính chất của hệ sơn. Các mẫu sơn với các hệ bột màu khác
nhau đều đạt các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn 22 TCN 235-97.
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Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng sơn bằng phương pháp đo thế theo
thời gian
Tiến hành đo điện thế của các mẫu sơn có các chất ức chế ăn mòn khác nhau trong
thời gian 38 ngày.
Kết quả khảo sát thế ăn mòn của các mẫu sơn trên cơ sở hai loại nhựa epoxy khác
nhau cho thấy, khi thay thế một phần bột màu oxit sắt bằng các bột màu cromat kẽm,
photphat kẽm trong sơn, màng sơn cho khả năng bảo vệ ăn mòn tốt hơn. Khả năng bảo
vệ ăn mòn của bột màu cromat kẽm và phot phat kẽm gần tương đương nhau vì vậy có
thể thay thế bột màu cromat kẽm bằng bột màu phot phat kẽm để giảm ô nhiễm môi
trường. Khả năng bảo vệ ăn mòn của màng sơn trên cơ sở nhựa Epidian I.6-RE có cao
hơn chút ít so với màng sơn trên cơ sở nhựa Epicote IV.1-RE.
Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng sơn bằng phương pháp đo tổng trở
Sau khi khảo sát các tính chất cơ lý, khả năng ức chế ăn mòn của một số loại bột
màu theo phương pháp đo điện thế theo thời gian, chúng tôi lựa chọn các mẫu sơn
epoxy trên cơ sở nhựa Epidian I.8-RE có chứa bột màu ức chế cromat kẽm và phot
phat kẽm (3B, 3C) cùng với mẫu sơn của hãng EURONAVY (ký hiệu mẫu EU) là
mẫu so sánh để tiếp tục nghiên cứu.
Bảng 4.2. Điện trở các màng sơn
Mẫu

Điện trở của màng sơn (Ω)
5 ngày

15 ngày

30 ngày

90 ngày

3B

1.1E+09

6.4E+07

7.6E+07

9.0E+07

3C

6.7E+08

9.2E+07

1.2E+08

9.0E+07

EU

2.8E+08

1.1E+08

1.9E+08

1.3E+08

Qua các kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng bột màu ức chế ăn mòn kẽm photphat
có khả năng ức chế và bảo vệ thép trong môi trường ăn mòn gần tương đương với bột
màu ức chế kẽm cromat. Các mẫu sơn nghiên cứu 3B, 3C có khả năng bảo vệ chống
ăn mòn tương đương với sơn của hãng EURONAVY. Do đó đề tài lựa chọn bột màu
ức chế photphat kẽm để chế tạo loại sơn epoxy không dung môi hữu cơ có khả năng
chống ăn mòn tốt và không gây ô nhiễm môi trường.
4.1.2. Nghiên cứu chế tạo sơn polyurethan không dung môi
Nghiên cứu sơn polyuretan với định hướng để làm lớp sơn phủ vì vậy việc xác
định hàm lượng chất tạo màng thích hợp để màng sơn có độ bóng cao đóng vai rất
quan trọng. Do đó, đề tài đã tiến hành khảo sát độ bóng của màng sơn với hàm lượng
chất tạo màng là 30%, 40% và 50% để xác định được hàm lượng nhựa cần thiết để
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màng sơn có độ bóng theo yêu cầu. Kết quả khảo sát cho thấy với hàm lượng nhựa từ
40% trở lên, màng sơn có độ bóng lớn hơn 70, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu
chuẩn 22 TCN 235-97.
Sau khi xác định được hàm lượng chất tạo màng cần thiết, để tài tiếp tục nghiên
cứu ảnh hưởng của thành phần bột màu và các loại phụ gia đến tính chất và khả năng
thi công của hệ sơn. Qua các kết quả nghiên cứu đã xác định được thành phần các loại
bột màu, hàm lượng các loại phụ gia thích hợp để tạo ra màng sơn có tính chất tốt, đáp
ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 22 TCN 235-97.
Bảng 4.3. Các tính chất của sơn polyurethan
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

KQTN

Y/c ngành
22 TCN 235-97

Xanh nhạt

-

245

-

3
14

6
24

1

Màu sắc

2

Độ nhớt Brookfield

Poise

3

Thời gian khô
+ Khô không bắt bụi
+ Khô hoàn toàn

Giờ

4

Độ mịn

µm

30

30

5

Độ bám dính

Điểm

1

1

6

Độ bền uốn

mm

1

1

7

Độ bền va đập

Kg.cm

50

-

8

Độ cứng màng sơn

0,37

0,36

9

Độ chịu mặn

48 giờ màng sơn
không bong rộp

48 giờ màng sơn
không bong rộp

10

Độ chịu axit

48giờ màng sơn
không bong rộp

48 giờ màng sơn
không bong rộp

11

Độ bền kiềm

48 giờ màng sơn
không bong rộp

48 giờ màng sơn
không bong rộp

12

Độ bóng

78

Trung bình 70%

%

4.1.3. Nghiên cứu chế tạo sơn nước epoxy
4.1.3.1. Ảnh hưởng của điều kiện công nghệ và thành phần đến tính chất của sơn
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu công thức và công nghệ chế tạo sơn nước trên cơ sở
2 loại chất tạo màng Waterpoxy II.3-RE và Waterpoxy II.4-RE. Các kết quả nghiên
cứu cho thấy khi sử dụng phụ gia phân tán Hydropalat II.6-A, khả năng phân tán của
bột màu và bột độn được cải thiện rất nhiều, chất tạo màng có độ ổn định phân tán cao
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và công nghệ nghiền diễn ra như với sơn có hàm lượng dung môi cao thông thường.
Với sự có mặt của phụ gia này, thời gian nghiền 2 loại sơn trên cơ sở 2 loại chất tạo
màng trên là 7h, độ mịn đạt được sau quá trình nghiền là 25 mm và các chỉ tiêu kỹ
thuật khác của sơn đều đạt yêu cầu.
4.1.3.2. Nghiên cứu nâng cao khả năng bảo vệ ăn mòn của màng sơn
Với mục đích nghiên cứu sơn nước bảo vệ các kết cấu thép, để tăng cường khả
năng ức chế ăn mòn, đề tài tiến hành thay thế một phần bột màu oxit sắt trong công
thức sơn đã lựa chọn ở trên bằng bột màu photphat kẽm và Alcophor II.8-A rồi tiến
hành khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các bột màu này.
Các mẫu nghiên cứu được ký hiệu như sau:
- Mẫu EPNT 2A: Chất tạo màng Waterpoxy II.3-RE với bột màu oxit sắt.
- Mẫu EPNT 2B: Mẫu EPNT 2A có bổ sung photphat kẽm và Alcophor II.8-A.
- Mẫu EPNT 4A: Chất tạo màng Waterpoxy II.4-RE với bột màu oxit sắt.
- Mẫu EPNT4B: Mẫu EPNT 4A có bổ sung photphat kẽm và Alcophor II.8-A.
Qua các kết quả khảo sát, các mẫu sơn đều đạt các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn 22
TCN 235-97. Không có sự ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất vật lý và cơ lý khi
thay thế một phần bột màu oxit sắt bằng bột màu photphat kẽm và Alcophor II.8-A.
Tiến hành đo điện thế của các mẫu sơn có các chất ức chế ăn mòn khác nhau trong
thời gian 38 ngày.
Qua đồ thị có thể thấy rằng các mẫu sơn có sử dụng bột màu photphat kẽm và phụ
gia ức chế Alcophor II.8-A có khả năng bảo vệ chống ăn mòn tốt hơn các mẫu chỉ sử
dụng bột màu oxit sắt. Kết quả cũng cho thấy, khả năng bảo vệ ăn mòn của màng sơn
trên cơ sở nhựa Waterpoxy II.3-RE có cao hơn chút ít so với màng sơn trên cơ sở nhựa
Waterepoxy II.4-RE.
Kết luận
Loại sơn nước epoxy nghiên cứu trên cơ sở nhựa Waterpoxy II.3-RE với bột màu
ức chế photphat kẽm và Alcophor (mẫu EPNT 2B) có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng
tiêu chuẩn 22 TCN 235-97; màng sơn có khả năng ức chế ăn mòn tốt.
4.1.4. Đánh giá độ bền thời tiết và khả năng bảo vệ ăn mòn của các loại sơn
bằng phương pháp thử nghiệm gia tốc
4.1.4.1. Thử nghiệm bức xạ tử ngoại
Để thử nghiệm khả năng chịu thời tiết của các hệ sơn đã nghiên cứu, chúng tôi tiến
hành thử nghiệm UV các loại sơn lỏng không dung môi đã nghiên cứu cùng với mẫu
sơn EU. Các mẫu sơn được bức xạ UV trong khoảng thời gian 2000 giờ. Độ bóng của
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màng sơn được đo theo thời gian thử nghiệm và mức độ phân hoá được đánh giá sau
khi kết thúc thử nghiệm.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, màng sơn polyuretan PU6 có độ bóng giảm nhẹ
trong khoảng thời gian 1000 giờ đầu, sau đó giảm nhanh hơn chút ít. Sau 2000 giờ thử
nghiệm, độ bóng của màng sơn vẫn đạt 60%. So với mẫu PU6 độ bóng của các mẫu
sơn epoxy, trong đó có sơn EU giảm nhanh hơn nhiều theo thời gian bức xạ. Tốc độ
giảm độ bóng của các mẫu sơn epoxy là gần tương đương nhau và hầu như không phụ
thuộc vào loại sơn lỏng không dung môi hay sơn nước.
4.1.4.2. Thử nghiệm mù muối
Để đánh giá khả năng bảo vệ ăn mòn của các loại sơn, đồng thời để so sánh với
sơn của hãng EURONAVY (EU), chúng tôi tiến hành thử nghiệm mù muối các loại
sơn lỏng không dung môi epoxy (3C), sơn lỏng không dung môi polyuretan (PU6),
sơn nước epoxy (EPNT 2B) và 2 hệ gồm sơn phủ PU6 trên sơn lót 3C (mẫu A), EPNT
2B (mẫu B).
Các mẫu sơn được phơi trong tủ mù muối trong thời gian 2000 giờ. Sau đó các tấm
mẫu được lấy ra để đánh giá khả năng chống ăn mòn và chất lượng của màng sơn theo
tiêu chuẩn 22TCN 300 - 2002 và 22 TCN 301 - 2002.
Kết quả cho thấy, sau 2000 giờ thử nghiệm mù muối không có mẫu nào có hiện
tượng phồng rộp, bong tróc hoặc nứt và các màng sơn bị biến màu không nhiều. Như
vậy các loại sơn lỏng không dung môi epoxy (mẫu sơn 3C), sơn lỏng không dung môi
polyuretan (mẫu sơn PU6) và sơn nước epoxy (mẫu sơn EPNT 2B) cũng như các hệ
sơn gồm lớp lót là sơn epoxy và lớp phủ là sơn polyuretan đã chế tạo có khả năng chịu
mù muối đáp ứng chỉ tiêu của sơn không dung môi do hãng EURONAVY sản xuất.
4.1.5. Thử nghiệm tại hiện trường
Trên cơ sở các kết quả đã nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, đề tài đã lựa chọn được
hệ sơn không dung môi thích hợp để bảo vệ cho các kết cấu thép tại khu vực biển và
ven biển. Đề tài đã sản xuất thử nghiệm 100 kg sơn epoxy không dung môi và 100 kg
sơn polyurethan không dung môi với các yếu tố công nghệ đã nghiên cứu. Hai loại sơn
không dung môi hữu cơ đã sản xuất được sơn thử nghiệm tại cầu đường sắt Nam Ô,
thành phố Đà Nẵng. Để kiểm tra khả năng chống mòn của hệ sơn đã nghiên cứu, đề tài
tiến hành sơn một số dầm ngang bằng hệ sơn dung môi chất lượng cao tuổi thọ 10 năm
làm cơ sở so sánh. Kết quả thi công tại hiện trường cho thấy hệ sơn không dung môi
đã nghiên cứu có khả năng thi công tốt, không khác so với hệ sơn dung môi truyền
thống và có ưu điểm nổi bật là cho chiều dày màng sơn lớn hơn, do đó tiết kiệm được
rất nhiều chi phí thi công. Về khả năng chống ăn mòn, sau 6 tháng thi công tại hiện
trường, bề mặt các màng sơn (cả sơn không dung môi và sơn dung môi) hầu như
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không thay đổi. Đề tài tiếp tục theo dõi mức độ ăn mòn của các chi tiết đã được sơn
bảo vệ để có thể đưa ra các kết luận về khả năng chống ăn mòn của hệ sơn không dung
môi so với hệ sơn dung môi truyền thống.
4.2. Nghiên cứu chế tạo sơn không dung môi hữu cơ bảo vệ bê tông cốt thép
4.2.1. Nghiên cứu chế tạo sơn nước epoxy
4.2.1.1. Ảnh hưởng của hàm lượng chất đóng rắn đến tính chất của sơn
Tỷ lệ đóng rắn trên nhựa là yếu tố quan trọng quyết định tính chất của một màng
sơn. Dựa vào thông số hàm lượng nhóm epoxy và hàm lượng nhóm amin được nhà sản
xuất cung cấp và kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng sơn epoxy có khả năng đóng rắn
với tỷ lệ Epon IV.5-RE /Epicure IV.3-HE có thể thay đổi trong khoảng từ 1/1,5 đến
1/2,2. Để có thời gian đóng rắn tối ưu, chúng tôi lựa chọn tỷ lệ Epon IV.5-RE /Epicure
IV.3-HE là 1/1,9.
4.2.1.2. Ảnh hưởng của chất độn đến tính chất của sơn
Để xác lập công thức sơn thích hợp, chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tỷ
lệ BaSO4/Talc lên các tính chất vật lý và cơ lý của màng sơn. Dựa theo kết quả nghiên
cứu tổng quan, 3 công thức sơn với tỷ lệ BaSO4/Talc khác nhau được đề xuất để tiến
hành nghiên cứu. Các tính chất của 3 mẫu sơn được cho trong bảng 4.4
Bảng 4.4: Các tính chất cơ lý của các mẫu sơn
Mẫu sơn

A1

A2

A3

Độ mịn, mm

35

35

35

Độ nhớt Brookfield, Pa.s

16

16

17

2

126.52

126.99

125.43

12

12

12

69.83

69.96

69.73

1

1

1

0,35

0,35

0,32

Độ bền va đập, KG.cm

45

50

50

Độ bám dính, điểm

1

1

1

Độ rửa trôi, chu kỳ

> 1200

> 1200

> 1200

Độ bền nước, giờ

> 1000

> 1000

> 1000

Độ bền kiềm, giờ

> 600

> 600

> 600

Chu kỳ nóng lạnh, chu kỳ

> 50

> 50

> 50

Tính chất

Độ phủ, g/m

Thời gian khô, giờ
HLPK, %
Độ bền uốn, mm
Độ cứng tương đối
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Từ bảng 4.4 nhận thấy, trong khoảng tỷ lệ BaSO4/Talc nghiên cứu, các tính chất
vật lý của 3 mẫu sơn và các tính chất cơ lý như độ bền uốn, độ bám dính, độ bền rửa
trôi, độ bền nước, độ bền kiềm và chu kỳ nóng lạnh của các mẫu sơn không có sự khác
biệt đáng kể và đều đạt yêu cầu. Độ cứng tương đối của mẫu A1 và A2 là tương đương
nhau và bằng 0,35, cao hơn độ cứng tương đối của mẫu A3 (0,32). Độ bền va đập của
mẫu A2 và A3 đạt 50 và của mẫu A1 là 45. Như vậy có thể thấy rằng, tính chất cơ lý
của mẫu sơn với tỷ lệ BaSO4/Talc bằng 35/10 (mẫu A2) là tốt nhất và đáp ứng yêu cầu
của tiêu chuẩn TCVN 6934: 2001.
4.2.1.3. Ảnh hưởng của chất độn đến khả năng chống thấm nước của màng sơn
a. Độ thấm nước của màng sơn
Đối với sơn bảo vệ kết cấu BT, BTCT thì chỉ tiêu quan trọng là khả năng chống
thấm của màng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu độ thấm nước của màng theo
tiêu chuẩn EN 1062-3:1998.
Bảng 4.5: Kết quả đo độ thấm nước của màng sơn
Thời gian

Gia tăng khối lượng so với thời điểm ban đầu (g)
Mẫu A1

Mẫu A2

Mẫu A3

0 phút

0

0

0

30 phút

0.1196

0.0120

0.0110

1 giờ

0.1993

0.0192

0.0195

2 giờ

0.2961

0.0231

0.0201

3 giờ

0.4619

0.0258

0.0218

4 giờ

0.5447

0.0290

0.0225

5 giờ

0.6442

0.0330

0.0255

24 giờ

0.6755

0.0969

0.1284

2 ngày

1.3865

0.1521

0.1424

3 ngày

2.600

0.2089

0.1937

4 ngày

5.0417

0.3021

0.2496

7 ngày

5.3663

0.5431

0.4905

5.5217

0.5732

0.5040

0.063

0.004

0.004

8 ngày
2

1/2

Ww, kg/m .h .

Theo kết quả ở bảng 4.5 ta thấy, độ thấm nước của mẫu A2 và mẫu A3 là tương
đương nhau và rất nhỏ (0,004 kg/m2.h1/2), trong khi độ thấm nước của mẫu A1 lại cao
hơn hẳn (0,063 kg/m2.h1/2). Chứng tỏ, với tổng lượng BaSO4 và bột Talc là 45 g thì
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trong khoảng tỷ lệ BaSO4/Talc từ 25/20 đến 35/10, khả năng chống thấm của màng
sơn epoxy tăng mạnh theo sự gia tăng hàm lượng BaSO4.
b. Thế ăn mòn theo thời gian
Với sơn bảo vệ không chứa các chất ức chế ăn mòn, thông qua việc đo thế theo
thời gian ngâm mẫu trong dung dịch 3% NaCl, chúng ta có thể đánh giá được khả
năng che chắn của màng sơn.
Kết quả đã gián tiếp phản ánh khả năng ngăn nước của các màng sơn khá phù hợp
với kết quả đo độ thấm nước ở trên. Như vậy một lần nữa có thể thấy, tỷ lệ
BaSO4/Talc có ảnh hưởng khá rõ đến khả năng ngăn nước của màng sơn; mẫu A2 với
tỷ lệ BaSO4/Talc bằng 35/10 có khả năng ngăn nước tốt nhất.
4.2.2. Nghiên cứu chế tạo sơn nước acrylic
4.2.2.1. Ảnh hưởng của chất tạo màng đến tính chất của sơn
Qua nghiên cứu tổng quan các loại sơn trên cơ sở chất tạo màng acrylic, chúng tôi
lựa chọn các loại sơn nghiên cứu có hàm lượng phần khô khoảng 70%. Cùng với mục
đích chọn chất tạo màng thích hợp, đề tài tiến hành nghiên cứu 2 loại nhựa acrylic:
Viscopol (mẫu B1) và Acrylic styren (mẫu B2). Các mẫu sơn được nghiền trong
khoảng thời gian 5 giờ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các tính chất của các mẫu sơn
không có sự khác biệt đáng kể và đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 6934: 2001.
Như vậy, ảnh hưởng của chất tạo màng lên tính chất cơ lý của màng sơn là không lớn.
4.2.2.2. Ảnh hưởng của chất tạo màng đến khả năng chống thấm của màng sơn
a. Độ thấm nước của màng sơn
Đối với sơn bảo vệ kết cấu BT, BTCT thì chỉ tiêu quan trọng là khả năng chống
thấm nước của màng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khả năng chống thấm
theo tiêu chuẩn EN 1062-3:1998 thông qua việc xác định độ thấm nước của màng sơn
nghiên cứu, đồng thời so sánh với mẫu sơn cho BTCT của hãng sơn Dulux.
Bảng 4.6: Độ thấm nước của các màng sơn
Gia tăng khối lượng (g)

Mẫu
Thời gian
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B1

B2

Dulux

0 phút

0

0

0

30 phút

3.8110

0.2813

0.9729

1 giờ

4.9648

0.3316

2.0560

2 giờ

6.9670

0.3321

4.2090

3 giờ

7.5395

0.3340

5.9722

Mẫu
Thời gian

Gia tăng khối lượng (g)
B1

B2

Dulux

4 giờ

8.2001

0.3359

6.5902

5 giờ

8.9111

0.3649

6.9510

24 giờ

17.5180

0.8090

7.1102

2 ngày

24.6283

1.1778

7.3120

3 ngày

30.3422

1.5661

7.6982

5 ngày

44.9032

2.0593

8.9951

7 ngày

50.5370

2.5328

9.0012

8 ngày

53.6316

2.7130

9.8564

Ww, Kg/m2.h1/2.

0,172

0,010

0,161

Kết quả ở bảng 4.6 cho thấy độ thấm nước của mẫu B1 là cao nhất (0,172
kg/m2.h1/2), sau đó đến mẫu Dulux là 0,161 kg/m2.h1/2 và thấp nhất là của mẫu B2
(0,010 kg/m2.h1/2). Như vậy, khả năng chống thấm của màng sơn phụ thuộc rất nhiều
vào chủng loại chất tạo màng acrylic.
b. Thế ăn mòn theo thời gian
Thế điện cực của mẫu thép có phủ màng sơn cũng là thông số gián tiếp phản ánh
độ thấm nước của màng. Bởi vậy, để bổ sung thêm thông tin này, chúng tôi tiến hành
đo thế của các mẫu theo thời gian ngâm trong dung dịch 3% NaCl. Kết quả từ bảng 4.6
cho thấy, thế của các mẫu giảm khá nhanh theo thời gian ngâm mẫu. Trong đó mẫu B1
có thế giảm nhanh nhất, sau đó đến mẫu Dulux và chậm nhất là mẫu B2. Khoảng thời
gian trong đó thế của các mẫu B1, Dulux và B2 còn nằm ở vùng có nguy cơ ăn mòn
thấp (>- 200 mV) tương ứng là 3, 4 và 5 ngày. Kết quả đã phản ánh mức độ chống
thấm dung dịch điện ly của các mẫu khá phù hợp với kết quả đo độ thấm nước ở trên
và khả năng bảo vệ của màng sơn phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn chất tạo màng
acrylic.
4.2.3. Đánh giá chất lượng của sơn
Qua kết quả khảo sát ảnh hưởng của các thành phần đến tính chất của các loại
sơn nước bảo vệ BTCT, chúng tôi lựa chọn loại sơn epoxy trên cơ sở nhựa Epon
IV.5-RE (mẫu A2) và sơn acrylic trên cơ sở nhựa acrylic styren (mẫu B2) để tiếp
tục nghiên cứu. Các tính chất vật lý và cơ lý của hai loại sơn này được tổng hợp
trong bảng 4.7.
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Bảng 4.7: Các tính chất của sơn nước epoxy và acrylic

TT

Tính chất

Đơn
vị

Kết quả
Epoxy
(mẫu A2)

Acrylic
(mẫu B2)

Yêu cầu
TCVN 6934: 2001

1

Màu sắc

Mầu

Trắng

Trắng

-

2

Độ mịn

µm

35

30

50

2

3

Độ phủ

g/m

126,99

125,63

125 - 200

4

Độ bám dính của màng
sơn trên nền vữa xi
măng - cát

Điểm

1

1

2

Giờ

5

Thời gian khô
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn

2
12

1
4.5

1
5

6

Hàm lượng phần khô

% kl

69,96

69,95

50

7

Độ nhớt

Poise

160

150

12 - 20

8

Độ bền nước

Giờ

1000 giờ màng
không bong rộp

9

Độ bền kiềm

Giờ

600 giờ màng sơn không 600 giờ màng sơn
bong rộp
không bong rộp

10

Độ rửa trôi

Chu
kỳ

1200 chu kỳ màng sơn 1200 chu kỳ màng sơn
không bị bào mòn
không bị bào mòn

11

Chu kỳ nóng lạnh

Chu
kỳ

50 chu kỳ màng sơn 50 chu kỳ màng sơn
không nứt và bong rộp
không nứt và bong rộp

12

Độ chịu mặn

Giờ

48 giờ màng sơn không 48 giờ
bị bong rộp
22 TCN 235: 97

sơn 1000 giờ màng sơn
không bong rộp

Các số liệu ở bảng 4.7 cho thấy 2 loại sơn đã chế tạo có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp
ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6934: 2001.
4.2.4. Đánh giá độ bền thời tiết của các hệ sơn bằng phương pháp thử nghiệm
gia tốc
4.2.4.1. Thử nghiệm nhiệt ẩm
Trên cơ sở 2 loại sơn nước epoxy và acrylic đã chọn, tiến hành sơn lên các tấm
mẫu bê tông và thử nghiệm các mẫu sau:
- Mẫu 1: 2 lớp sơn nước epoxy (mẫu sơn A2) với tổng độ dày 100 µm.
- Mẫu 2: 2 lớp sơn nước acrylic (mẫu sơn B2) với tổng độ dày 100 µm.
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- Mẫu 3: 1 lớp lót sơn nước epoxy (mẫu sơn A2) dày 50 µm và một lớp phủ sơn
nước acrylic (mẫu sơn B2) dày 50 µm.
Các mẫu được phơi trong tủ nhiệt ẩm 21 ngày đêm liên tục, sau đó được lấy ra để
đánh giá độ bền nhiệt ẩm của các hệ sơn. Kết quả cho thấy, sau 21 ngày thử nghiệm,
các màng sơn đều không bị phồng rộp, bong tróc, rạn nứt và không thay đổi màu sắc.
Như vậy, các loại sơn và hệ sơn nghiên cứu có khả năng chịu nhiệt ẩm tốt, đáp ứng
yêu cầu theo tiêu chuẩn TCXDVN 341: 2005.
4.2.4.2. Thử nghiệm bức xạ tử ngoại
Các loại sơn nước epoxy (mẫu sơn A2) và acrylic (mẫu sơn B2) đã chọn, được sơn
lên kính và thử nghiệm bức xạ UV trong khoảng thời gian 2000 giờ. Độ bóng của
màng sơn được đo sau thời gian bức xạ và kết quả được trình bày ở bảng 4.8.
Bảng 4.8: Độ bóng của các màng sơn sau 2000 giờ thử nghiệm bức xạ UV
Độ bóng (%)
Trước khi thử nghiệm

Sau khi thử nghiệm

Tỷ lệ
(%)

A2

62

36

58

B2

65

51

78

Mẫu

Từ bảng 4.8 ta thấy, sau 2000 giờ thử nghiệm bức xạ tử ngoại, các mẫu đều giảm
độ bóng, trong đó độ bóng của màng sơn trên cơ sở nhựa epoxy (mẫu A2) giảm mạnh
(còn 58% so với giá trị ban đầu) hơn hẳn so với màng sơn trên cơ sở nhựa acrylic
(mẫu B2, còn 78% so với giá trị ban đầu). Như vậy, mẫu sơn epoxy có khả năng chịu
bức xạ tử ngoại kém hơn nhiều so với sơn acrylic. Vì vậy chỉ nên sử dụng sơn Epoxy
làm sơn lót cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, sơn acrylic có khả năng chịu
thời tiết tốt nên sử dụng làm lớp phủ cho hệ sơn epoxy.
4.2.5. Thử nghiệm hệ sơn nước bảo vệ kết cấu BTCT tại hiện trường
Qua các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, đề tài
đã lựa chọn được 2 loại sơn thích hợp để bảo vệ kết cấu BTCT và đã thiết lập được
quy trình chế tạo 2 loại sơn trên. Trên cơ sở đó, đề tài tiến hành sản xuất thử nghiệm 2
loại sơn trên ở quy mô lớn hơn. Hệ sơn đã chế tạo được áp dụng trên 2 trụ cầu (khu
vực khí quyển và mớn nước) cầu đường sắt Nam Ô, thành phố Đà Nẵng. Nằm ở cửa
sông cách biển không xa, vị trí này chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường biển. Chịu
sự xâm thực lớn của nước biển và chịu các tác động cơ học của sóng, của thuỷ triều và
của gió biển. Do đó, đây là vị trí rất thuận lợi cho việc thử nghiệm khả năng bảo vệ
của hệ sơn nước bảo vệ kết cấu BTCT đã chế tạo. Bề mặt bê tông được làm sạch rêu
mốc và bụi bẩn bằng bàn chải sắt và được rửa bằng nước. Sau đó hai lớp sơn lần lượt
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được áp dụng bằng con lăn tại các bề mặt khác nhau trên trụ cầu: bề mặt khô hoàn toàn
và bề mặt ẩm. Các kết quả ban đầu cho thấy cả 2 loại sơn đã chế tạo có khả năng sơn
trên tất cả các bề mặt bê tông: bề mặt khô và bề mặt ẩm. Các bề mặt khác nhau không
làm ảnh hưởng tới khả năng thi công và một số tính chất của hệ sơn nước đã chế tạo
như: bề mặt màng sơn, độ bám dính. Sau 6 tháng thi công, tiến hành đánh giá chất
lượng màng sơn theo 22TCN 300 - 02. Kết quả đánh giá cho thấy màng sơn không
thay đổi đáng kể. Độ bền thời tiết và khả năng bảo vệ của hệ cần có nhiều thời gian
hơn để tiếp tục đánh giá.
5. KẾT LUẬN CHUNG
1. Từ tổng quan tình hình nghiên cứu chế tạo và ứng dụng sơn chất lượng cao
không chứa dung môi hữu cơ (sơn lỏng không dung môi và sơn nước) trong và ngoài
nước, khảo sát thực tế hư hỏng kết cấu thép, bê tông cốt thép trong điều kiện môi
trường biển Việt Nam, đã chọn hướng nghiên cứu như sau:
- Đối với hệ sơn không dung môi hữu cơ, tập trung vào hệ nhựa epoxy biến tính
trọng lượng phân tử trung bình với hệ đóng rắn amin biến tính (dùng cho sơn lót) và hệ
nhựa polyuretan trên cơ sở acrylic biến tính dùng làm lớp phủ.
- Đối với hệ sơn nước, tập trung vào chế tạo từ hệ nhựa epoxy và acrylic phân tán
trong nước.
2. Đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo một số loại sơn và hệ sơn không
chứa dung môi hữu cơ chất lượng cao, thích hợp để bảo vệ các công trình ở vùng khí
quyển trên biển và ven biển như sau:
- Sơn lỏng không dung môi epoxy trên cơ sở nhựa Epidian I.8-RE với bột màu ức
chế photphat kẽm (mẫu 3C) và sơn nước epoxy trên cơ sở nhựa Waterepoxy II.3-RE
với bột màu ức chế photphat kẽm và Alcophor (mẫu EPNT 2B) có các chỉ tiêu kỹ
thuật đáp ứng tiêu chuẩn 22 TCN 235-97. Màng sơn chịu mặn tốt và có khả năng
chống ăn mòn cao (tương đương với sơn của hãng EURONAVY). Tuy nhiên, do khả
năng chịu bức xạ tử ngoại kém, nên hai loại này chỉ sử dụng thích hợp làm sơn lót cho
bề mặt kết cấu thép làm việc ngoài trời hay làm lớp lót và lớp phủ cho bề mặt các kết
cấu làm việc dưới nước. Đối với những bề mặt kết cấu thép không chịu ảnh hưởng trực
tiếp của ánh sáng mặt trời thì cũng có thể sử dụng hai loại sơn này để làm lớp phủ
ngoài cùng.
- Sơn lỏng không dung môi polyuretan (mẫu PU6) trên cơ sở nhựa Desmophen
III.2-RPU có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn 22 TCN 235-97. Màng sơn chịu
mặn tốt và có khả năng chịu bức xạ tử ngoại cao nên sử dụng thích hợp làm phủ cho
bề mặt kết cấu thép làm việc ngoài trời.
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- Hệ gồm lớp lót là sơn lỏng không dung môi epoxy trên cơ sở nhựa Epidian I.8RE (mẫu 3C) hay sơn nước epoxy trên cơ sở nhựa Waterepoxy II.3-RE (mẫu EPNT
2B) với lớp phủ là sơn lỏng không dung môi polyuretan trên cơ sở nhựa Desmophen
III.2-RPU sử dụng thích hợp để bảo vệ các kết cấu thép với tuổi thọ lớn hơn 10 năm.
- Sơn nước epoxy đã chế tạo trên cơ sở nhựa Epon IV.5-RE (mẫu A2) có các chỉ
tiêu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6934: 2001. Màng sơn có khả năng chịu nước
cao, chịu nhiệt ẩm và chịu mặn tốt. Tuy nhiên, do khả năng chịu bức xạ tử ngoại kém,
nên loại này chỉ sử dụng thích hợp làm sơn lót cho bề mặt kết cấu bê tông, BTCT làm
việc ngoài trời. Đối với những bề mặt kết cấu không chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh
sáng mặt trời thì cũng có thể sử dụng loại sơn này để làm lớp phủ ngoài cùng.
- Sơn nước acrylic (mẫu B2) trên cơ sở nhựa acrylic styren có các chỉ tiêu kỹ thuật
đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6934: 2001. Màng sơn có khả năng chịu nước tốt, chịu
nhiệt ẩm và chịu mặn tốt. Do khả năng chịu bức xạ tử ngoại tốt, nên loại này sử dụng
thích hợp làm sơn phủ cho bề mặt kết cấu bê tông, BTCT làm việc ngoài trời.
- Hệ gồm lớp lót là sơn nước epoxy trên cơ sở nhựa Epon IV.5-RE (mẫu A2) và
lớp phủ là sơn nước trên cơ sở nhựa acrylic styren (mẫu B2) sử dụng thích hợp để bảo
vệ các kết cấu, công trình bê tông và BTCT.
- Đã chế tạo 4 loại sơn (epoxy không dung môi, polyurethan không dung môi,
epoxy hệ nước và acrylic hệ nước) mỗi loại 100kg.
- Đã xây dựng được quy trình chế tạo hệ sơn lỏng không dung môi và quy trình
chế tạo hệ sơn nước.
3. Đã tiến hành thử nghiệm thi công các hệ sơn nghiên cứu trên kết cấu thép, bê
tông cốt thép tại khu vực khí quyển và mớn nước của cầu đường sắt Nam Ô - Đà Nẵng
(khu vực chịu phá hoại của môi trường biển khá cao ở Việt Nam). Qua thi công thử
nghiệm, đề tài đã xây dựng được 2 quy trình thi công cho hệ sơn lỏng không dung môi
và hệ sơn phân tán trong nước trên bề mặt kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép.
4. Đã tiến hành đánh giá hệ sơn nghiên cứu thử nghiệm tại hiện trường theo tiêu
chuẩn 22TCN 300 - 02. Sau 6 tháng thử nghiệm, tính chất của các hệ sơn thay đổi
không đáng kể so với mẫu chuẩn và tương đương với hệ sơn dung môi truyền thống có
tuổi thọ 10 năm.
6. KIẾN NGHỊ
Các hệ sơn không dung môi hữu cơ được chế tạo có ưu điểm thân thiện môi
trường, có thể thi công trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao, chiều dày một lớp sơn
đạt từ 100 ÷ 200µm cho phép giảm chi phí thi công sơn, nâng cao hiệu quả kinh tế khi
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sử dụng. Vì vậy, sơn không chứa dung môi hữu cơ thích hợp sử dụng để bảo vệ các
công trình cầu thép cũ.
Việc sử dụng các hệ sơn không dung môi, đặc biệt là hệ sơn lỏng không dung môi,
hiện nay vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Do đó, việc triển khai ứng dụng các kết quả
đã nghiên cứu vào thực tế sản xuất và sử dụng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy đề nghị
Bộ cho phép áp dụng vào các công trình thực tế, tạo tiền đề cho việc sản xuất và ứng
dụng hệ sơn không dung môi hữu cơ ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy trình độ KHKT
của Việt Nam theo kịp thế giới.
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT MẪU DUNG DỊCH
ỨC CHẾ GỈ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP
KS. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Viện Công nghệ Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công
trình GTVT - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT
Đối tượng của đề tài là xử lý lớp gỉ trên bề mặt thép dùng trong các ngành GTVT
sao cho giảm giá chi phí bề mặt trước khi sơn cũng như đạt hiệu quả tối đa trong việc
nâng cao tuổi thọ công trình. Do vậy, sản phẩm là kết quả thực hiện đề tài, có tác
dụng bảo vệ thép theo cơ chế hóa học biến tính gỉ tên gọi TP trên cơ sở axit tannic và
các phụ gia, sẽ được kiểm định về các tính năng kỹ thuật khi phủ trên các mẫu thép
CT3 có các mức độ ăn mòn khác nhau, cũng như trên các mẫu cốt thép bị gỉ để đúc
trong bê tông. Sử dụng phương pháp điện hóa dựa trên kết quả đo đường cong phân
cực anốt trong các dung dịch NaCl ở những nồng độ khác nhau và đo điện trở phân
cực để khảo sát khả năng chịu ăn mòn của chúng cũng như đánh giá tính chất cơ lý
của vật liệu cốt thép có phủ TP bằng những thiết bị và tiêu chuẩn quy định. Các kết
quả cho thấy tác động bảo vệ trong một thời gian kéo dài đến cả năm của chỉ riêng
lớp phủ TP trên nền thép gỉ và độ bám dính của lớp này với các hệ sơn trên cơ sở
epoxy rất tốt.Màng biến tính gỉ TP trên các mẫu cốt thép gỉ đã cải tiến đáng kể cường
độ cơ lý tính của vật liệu và có độ bám dính với bê tông cao hơn hẳn so với các mẫu bị
gỉ chưa được biến tính.
Phần I
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN
TÍNH BỀ MẶT BẢO VỆ KIM LOẠI
1. Nguyên tắc chung
Nói chung các hệ biến tính bề mặt (còn gọi là biến tính gỉ) đều có nguyên lý: nhiều
kim loại có khả năng tạo một màng ôxít tự nhiên tương đối bền vững trên bề mặt.
Những màng này sau khi được biến tính trong điều kiện đặc biệt có khả năng bảo vệ
chống ăn mòn cho kim loại. Đó là trạng thái thụ động do kim loại hấp thụ các chất ức
chế ăn mòn. Biến tính gỉ chính là quá trình làm ổn định các chất được hấp thụ và duy
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trì màng bảo vệ trong một thời gian nhất định. Nhìn chung các màng biến tính bề mặt
được dùng với 3 mục đích chính [1]:
- Bảo vệ chống ăn mòn
- Trang trí bề mặt kim loại
- Làm nền cho lớp sơn phủ
2. Các phương pháp biến tính bề mặt
Biến tính bề mặt có thể thực hiện bằng ba cách như sau:
a) Biến tính bằng ôxy-hóa (tăng chiều dày và ổn định màng ôxít bảo vệ vốn luôn
có trên mặt kim loại), tạo thành một vách ngăn giữa kim loại và chất điện ly hạn chế
quá trình ăn mòn. Ví dụ, bằng cách ôxy-hóa trong dung dịch kiềm đặc ở trên 1400C,
lớp ôxít sắt từ Fe3O4 tạo thành sẽ giảm 60% tốc độ ăn mòn thép.
b) Thụ động hóa hóa học nhờ sự hấp thụ ôxít kim loại hoặc muối kim loại không
tan tạo thành một lớp phủ bền vững trên bề mặt kim loại (ví dụ cromat hóa, phốt phát
hóa, ổn định lớp gỉ trước khi sơn trên cơ sở các hóa chất làm sạch có chứa các chất ức
chế gỉ…).
c) Thụ động điện hóa khi ôxít kim loại có thể tạo thành dưới tác dụng của dòng
điện để hình thành màng ôxít gắn kết chặt và không thấm nước (anốt hóa).
3. Tình hình nghiên cứu và một số kết quả liên quan đến khoa học và công
nghệ bảo vệ ăn mòn bằng phương pháp biến tính gỉ
Các chất ức chế ăn mòn và ức chế gỉ cho vật liệu kim loại đang là đối tượng nghiên
cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Ngày nay, ý tưởng chỉ đạo đứng sau việc nghiên
cứu các chất này là phải phối hợp hai mục đích: Bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả
kinh tế [2]. Trong bốn phương pháp chủ yếu hay áp dụng để xử lý bề mặt gỉ (mài giũa,
phun cát; phủ sơn đặc biệt trên gỉ và dùng axit mà hầu hết các bước tiến hành đều liên
quan đến các hóa chất có độc tính nguy hại và đòi hỏi thiết bị đặc chủng, giá thành cao)
thì biện pháp sử dụng các chất biến tính bề mặt là đơn giản hơn cả với ít nhất ba điều
kiện: chúng phải dễ áp dụng; không độc hại và gây ô nhiễm môi trường và lớp phủ sau
khi gỉ được biến tính có tác dụng bảo vệ ăn mòn trong một mức độ hay thời gian có thể
chấp nhận được trước khi có lớp sơn bảo vệ lâu dài phủ lên.
Qua việc cập nhật các thông tin ứng dụng khoa học công nghệ trên thế giới, chúng
ta đều biết các sản phẩm sẵn có và được quan tâm dùng để làm lớp phủ chống gỉ cho
vật liệu sắt thép. Nói chung gồm hai loại chính là:
- Một dạng sản phẩm liên quan đến chất liệu (như các lớp phủ mạ kim loại, lớp
sơn polyme…).
- Một dạng liên quan đến sự biến đổi bề mặt kim loại đã bị gỉ thành bề mặt có khả
năng sử dụng được.
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Dạng thứ hai, nói chung có hai kiểu sản phẩm. Đó là các sản phẩm lớp phủ biến
tính và các sản phẩm biến tính gỉ. Cả hai loại sản phẩm này đều gần tương tự nhau về
thành phần và bản chất hóa học của cơ chế “biến tính gỉ”; tuy nhiên những sản phẩm
biến tính gỉ có bất lợi về độ nhớt thấp làm cho màng tạo thành khi khô mỏng hơn, và
yêu cầu bề mặt đã được xử lý phải được rửa bằng nước trước khi có lớp phủ bên trên,
và khó kiểm soát đúng sao cho vừa đủ lượng sản phẩm biến tính cần thiết đưa lên bề
mặt gỉ để đảm bảo không dư chất biến tính nhưng đồng thời toàn bộ gỉ đã được biến
tính. Trái lại, các lớp phủ biến tính gỉ lại không luôn phải rửa và có thể làm việc như
một lớp lót hoặc có thể bản thân chúng được kết hợp trong các sản phẩm lớp lót. Thuật
ngữ “lớp phủ biến tính” dành cho các sản phẩm có chứa các polyme hoặc đồng polyme
hình thành màng. Các sản phẩm thương mại là Neutra-Rust.RTM & Fertan.RTM, "1"
Step (The Rust Killer) (Của Mỹ) hay GPRC (Glo-Protek Rust Converter Primer của
Ấn Độ)… Tính chất chung của dạng sản phẩm này là sử dụng các dung dịch polyme
và axit tannic, môi trường có tính axit nhẹ hoặc trung tính và được phủ trực tiếp lên bề
mặt đã bị gỉ, tạo ra sự chuyển đổi thành màu đen cho gỉ thay vì phải dùng hóa chất hay
phun cát để lấy gỉ đi trước khi phủ sơn bảo vệ. Sự khác biệt giữa các sản phẩm là về
độ nhớt, khả năng áp dụng và lớp phủ tạo ra từ sản phẩm đã được phủ. [3,4]. Tuy
nhiên, những kết quả có được từ những sản phẩm thương mại như vậy vẫn còn đang
có nhiều tranh luận, và mỗi nhà sản xuất đều đưa ra những tính năng kỹ thuật và điều
kiện áp dụng cụ thể thích hợp riêng cho sản phẩm của họ.
3.1. Tính năng bảo vệ bề mặt cho vật liệu thép trên cơ sở axit tannic
Với tính chất là một chất để thay thế, để khắc phục những khó khăn trong việc xử
lý bề mặt bằng cơ khí, các lớp biến tính gỉ là các lớp lót được thiết kế để trực tiếp đưa
lên bề mặt thép bị gỉ đã được đưa ra thương trường. Việc làm ổn định lớp ôxít sắt
trước khi phủ sơn là một thay thế hấp dẫn cho việc làm sạch thép và gần đây đó là một
xu thế rộng rãi trên toàn thế giới trong công nghệ chống ăn mòn. [2].
Trong việc làm sạch, phục hồi và bảo vệ bề mặt gỉ thép sử dụng các hệ tẩy rửa hóa
học, các tannin được sử dụng như là chất biến đổi gỉ để bảo vệ cho thép bị gỉ trước khi
sơn nhờ khả năng tạo phức với ion Fe3+ qua các nhóm hydroxyl của nó và làm thành
muối phức tannat sắt là muối sẽ bị ôxy-hóa hình thành ra một sản phẩm ổn định, rắn
chắc, không tan bám chắc với nền, có màu đen hoặc đen tím. Sản phẩm này có khả
năng chống ăn mòn trên bề mặt thép đã hoặc chưa bị gỉ. Vai trò của nó là làm ổn định
các ôxít sắt không thể lấy đi hết hoàn toàn trên khối bề mặt thép, dẫn tới một lớp gianh
giới với các hệ sơn được phủ lên [5].
Axit tannic còn gọi là tannin, gallotannin hoặc gallotannic axit. Một cách gọi khác
không đúng cách là “đigalic axit”. Axit tannic ở thị trường luôn chứa khoảng 10%
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nước. Về mặt hóa học, axit tannic phần lớn ở dạng phức và không đồng nhất. Người ta
còn hiểu biết rất ít về cấu trúc thật sự của chúng vì chúng là một phức chất và hay thay
đổi. Cấu trúc được đưa ra ở đây là tannin có tên gọi là corilagin [Shmidt et al., Ann
587, 67 (1954)]. Công thức corilagin theo lối kinh nghiệm là C76H52O46. Axit tannic
(C76H52O46) là một phân tử polyme có trọng lượng phân tử vào khoảng 1700 và có cấu
trúc như sau [6]:
OH
HO
O

HO

O

O
HO

O
O

HO
OH

O O

OH

OH
OH

OH
OH

Nhưng kết quả về hiệu quả bảo vệ của các chất ổn định gỉ trên cơ sở tannin thì còn
là vấn đề phải tranh cãi vì một vài yếu tố sau: Dạng tannin, nồng độ tannin; sự có mặt
của các hóa chất khác; độ pH; thời gian phản ứng của các chất biến tính với gỉ; mức độ
phá hủy của thép bị gỉ và phương pháp áp dụng.
Chính vì vậy, trong thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến cơ
chế và khả năng chịu ăn mòn của lớp biến tính loại này. Sự phát triển những kỹ thuật
nghiên cứu nhờ các thiết bị phân tích hiện đại, chính xác phục vụ khảo sát các lớp phủ
vô cơ mỏng (0,1 đến 10µm) trên bề mặt các kim loại như sử dụng chuỗi quang phổ
phản xạ truyền tia hồng ngoại (FTIR), chụp ảnh bằng kính hiển vi điện tử cắt lớp
(SEM); phân tích bằng phép nhiễu xạ tia Rơnghen (XRD) v.v.. đã cho phép phát hiện
ra thành phần, cấu trúc hóa học trong các lớp phủ được biến tính hình thành trên bề
mặt kim loại; bằng các số đo điện hóa như đo điện thế mạch hở, đo đường cong phân
cực, dòng ăn mòn và phổ tổng trở diện hóa (EIS), kết hợp với phân tích quang phổ.. để
đánh giá tính chất và khả năng bảo vệ của các lớp phủ đã được tạo ra.
3.2. Bản chất và thành phần hóa học của lớp ổn định gỉ trên cơ sở axit tannic
Có thể trình bày tóm tắt bản chất và tính năng bảo vệ của lớp biến tính bề mặt cho
vật liệu sắt bằng các dung dịch hóa học trên cơ sở axit tannic và axit phốtphoric như
sau:
- Sử dụng kỹ thuật phổ điện tử tia Rơnghen, phổ nhiễu xạ năng lượng (EDS energy dispersive spectroscopy) và phổ FTIR cho thấy:
- Thành phần của lớp gỉ trên bề mặt thép khi chưa biến tính chủ yếu là dạng αFeOOH (gothite G), γ-FeOOH (lepidocrocite, L) và Fe3O4 (magnetite), đối với các
mẫu có lớp phủ biến tính trên cơ sở axit tannic và axit phốtphoric: các pha α-FeOOH,
γ-FeOOH, Fe3O4 và γ-Fe2O3 giảm đi mà thiên về sự hình thành sản phẩm muối phức
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của sắt với tannin và các muối phốt phát (sắt phốt phát) được thể hiện ra bằng các số
đo từ phổ FTIR. Sản phẩm chính của lớp màng biến tính là phốt phát sắt và tannat sắt
vô định hình.
- Khi kiểm tra tính năng bảo vệ ăn mòn trên các mẫu được phủ lớp biến tính bằng
phương pháp đo tổng trở điện hóa trong các dung dịch điện ly có chứa những ion gây
ăn mòn, các nghiên cứu đều cho thấy kết quả: Theo thời gian kiểm tra, các mẫu được
biến tính có điện trở phân cực cao hơn các mẫu không được biến tính.
- Điện trở phân cực cao hơn này nói lên rằng hiệu quả bít kín chịu đựng theo thời
gian được cải tiến bởi các hợp chất biến đổi gỉ vô định hình; và qua các thử nghiệm
người ta cũng nhận thấy dung dịch clorua có độ xâm thực (ăn mòn) cao hơn so với của
dung dịch chứa ion sunfat. Chính giá trị ghi nhận được là phép phân tích quang phổ đã
chứng minh:
- Các phản ứng biến tính gỉ xảy ra trên các mẫu đã bị gỉ từ trước trong tất cả các
dung dịch muối kiểm tra khả năng bảo vệ ăn mòn, kể cả trong NaCl 0,6M.
- Có sự khác nhau về động học qua hai lớp gỉ có và không có biến tính và điều này
có xu thế biến dần đi trong quá trình kiểm tra.
Khi nghiên cứu ảnh hưởng của các dung dịch xử lý khác nhau bằng các axit tannic,
gallic và phốtphoric áp dụng lên bề mặt thép đã bị gỉ để ổn định lớp gỉ trước khi sơn
thông qua các dữ liệu phân tích điện hóa, tổng trở, độ phân cực các tác giả cho biết:
Không có một dung dịch xử lý nào được dùng ngăn chặn một cách lâu dài tác động
mang tính ăn mòn trên bề mặt thép đã gỉ, do vậy chúng chỉ có tác dụng bảo vệ tạm thời
khi phơi lộ ngoài trời, và để bảo vệ lâu dài trong môi trường khắc nghiệt phải có lớp
sơn hữu cơ phủ lên [6].
Phần II
THỰC NGHIỆM
1. Nghiên cứu chế tạo dung dịch biến tính gỉ sắt trên cơ sở axit tannic, các
dung môi và phụ gia
Để chọn ra một hệ ổn định về thành phần hóa học có tính năng bảo vệ ức chế ăn
mòn cho sắt thép và gỉ sắt, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm với nhiều công thức
thiết kế trên cơ sở thay đổi hàm lượng và thành phần các hóa chất dự kiến cần có mặt
dựa trên các tài liệu tham khảo được và tính chất hóa lý của chúng. Có hai thành phần
chính cần khảo sát là axit tannic và độ pH vì đây là hai yếu tố tham gia phản ứng biến
tính lớp ôxít sắt thành các muối không tan gắn kết với bề mặt kim loại.
Phương pháp đánh giá trong quá trình xây dựng công thức: Lớp phủ được cảm
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nhận bằng mắt thường vì khi có phản ứng tạo màng tannat sắt, bề mặt thép sẽ chuyển
màu sang đen tím.
Yêu cầu cảm quang: Lớp phủ không bị rộp, bóng đều và không bị mất tính bảo vệ
sau 24 giờ khi rửa lại bề mặt bằng nước, cọ xát bằng vải là đạt tiêu chuẩn làm cơ sở
cho những nghiên cứu tiếp tục.
Yêu cầu về tính năng bảo vệ:1 ngày sau khi quét TP bằng bàn chải mềm lên bề mặt
thép có và không có gỉ, chọn ra thành phần dung dịch biến tính tạo ra lớp phủ biến tính
không có hiện tượng gỉ lại khi phơi ngoài trời sau ít nhất 20 ngày để thăm dò tiếp
những ảnh hưởng về hàm lượng và thành phần các dung môi và phụ gia xúc tác khác.
Sau khi thực hiện các thí nghiệm khảo sát tính năng của axit tannic, khảo sát ảnh
hưởng của tỉ lệ axit phốtphoric trong dung dịch tannin cũng như ảnh hưởng của một số
phụ gia giúp phản ứng biến đổi lớp gỉ sắt và tốc độ màng ổn định xảy ra nhanh…có
thể rút ra một vài công thức để đưa vào sản xuất mẫu dung dịch ức chế gỉ bảo vệ kết
cấu thép. Dưới đây là quy trình ổn định nhất được chọn.
2. Quy trình sản xuất mẫu dung dịch biến tính gỉ bảo vệ ăn mòn cho kết cấu
thép
2.1. Thành phần hóa học của sản phẩm “ Dung dịch biến tính gỉ TP”
Bảng 2.1. Đơn pha chế tính cho 100 gam dung dịch TP
Thành phần

Nồng độ (% theo trọng lượng )

Axit tannic:

5

Axit phốtphoric (d=1,7 g/cm3):

18

Ethanol:

15

Isopropyl ancol:

18

Glycerin:

15

Nước:

27

Phụ gia ức chế

2

2.2. Quy trình sản xuất
a- Dùng thìa nhựa sạch khô lấy axit tannic. Cân chính xác 5 g axit tannic trên cân
kỹ thuật, đổ từ từ vào cốc thủy tinh có chứa 15 ml nước cất đã gia nhiệt đến khoảng
800C; dùng đũa thủy tinh khuấy kỹ để hòa tan hết axit tannic. Để nguội dung dịch đến
nhiệt độ phòng rồi dùng pipet lấy chính xác 18 ml dung dịch axit phốtphoric tinh khiết
kỹ thuật có tỉ trọng d = 1,7 g/ml trộn vào dung dịch tannin vừa pha. Khuấy kỹ để trộn
đều hỗn hợp này.
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b- Lần lượt cân các thành phần còn lại vào các cốc khác nhau rồi đổ vào hỗn hợp
axit đã để nguội ở trên (không cần theo một trật tự nghiêm ngặt nào nhưng chú ý
không pha chế, cân đong gần lửa).
c- Khuấy kỹ để cho dung dịch đồng nhất rồi thêm nước đến đủ 100 g. Thu được
100 g dung dịch biến tính gỉ đặt tên TP
3. Chuẩn bị thí nghiệm
Đối tượng áp dụng của dung dịch biến tính gỉ TP là thép CT3 có thành phần hóa
học chủ yếu (% theo trọng lượng) như sau:
Nguyên tố
Hàm lượng %

Fe

C

Mn

Si

S

P

99, 21

0, 25

0,36

0,07

0,011

0,003

Các cấp độ gỉ và cấp độ chuẩn bị bề mặt thép chưa có lớp phủ theo Tiêu chuẩn
ISO 8501 - 1:1998
4. Khảo sát tính năng bảo vệ của lớp biến tính gỉ tạo ra từ dung dịch TP. Kết
quả và thảo luận
4.1. Hình thái của lớp màng biến tính sau khi phủ TP (Ảnh SEM lớp phủ TP
trên các mẫu thép)
Màng biến đổi gỉ từ TP làm bề mặt thép đã bị gỉ trở nên chắc và mịn hơn, với bề
mặt thép sạch (không gỉ) thì lớp TP chỉ có tác dụng kìm hãm ăn mòn.

Bề mặt thép bị gỉ
TP trên thép sạch

Lớp phủ TP trên gỉ

4.2. Đánh giá lớp phủ biến tính bằng các phương pháp điện hóa
Tính năng của chất biến tính gỉ được tạo ra từ mẫu dung dịch ức chế gỉ TP được đánh
giá qua các mẫu thép CT3 có các mức độ ăn mòn (gỉ) khác nhau được và không được phủ
sơn, cũng như trên các mẫu cốt thép được đúc trong bê tông. Kiểm tra chất lượng của các
mẫu có phủ và không phủ TP bằng phương pháp đo đường cong phân cực anốt trong các
dung dịch NaCl ở các nồng độ khác nhau và đo điện trở phân cực để khảo sát khả năng
chịu ăn mòn của chúng. Còn việc kiểm chứng tính chất cơ lý của vật liệu trên cốt thép có
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phủ lớp TP dựa trên các số liệu đo khi sử dụng các tiêu chuẩn và thiết bị chuyên dụng [7].
Từ những kết quả thí nghiệm đạt được có thể rút ra những kết luận sau đây:
- Lớp phủ TP được quét lên nền vật liệu thép CT3 sạch hoặc đã bị gỉ đều thích hợp
và hiệu quả bảo vệ thể hiện trên thép có gỉ cao hơn trên thép sạch (tỉ lệ thuận với nồng
độ ion gây ăn mòn trong môi trường điện ly) so với thép trần không biến tính bằng TP.
- Lớp phủ TP có thể dùng làm lớp lót cho các lớp sơn trên cơ sở dầu, epoxy cao su
clohóa …trên nền thép gỉ và có độ bám dính với sơn tương đương độ bám dính sơn
trực tiếp trên nền thép sạch không gỉ..
- Lớp phủ TP có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn cho cọc thép chờ trong kết cấu bê
tông đúc khi phơi đến 6 tháng ngoài trời hoặc dài hơn (tùy thuộc vào môi trường) và
không ảnh hưởng đến tính năng cơ lý và độ bám dính giữa bê tông với cốt thép, làm
tăng tuổi thọ kết cấu so với cốt thép gỉ không được biến tính bằng TP.
5. Quy cách kỹ thuật của dung dịch biến tính gỉ TP
Qua gần 1 năm thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá khả năng ức chế ăn
mòn, bảo vệ nền thép phơi ngoài trời, sản phẩm TP do đề tài nghiên cứu chế tạo đã đạt
mục tiêu mong muốn của các tác giả: dễ áp dụng, phủ được trực tiếp lên bề mặt thép
đã bị gỉ thay vì phải xử lý cơ khí hoặc nhúng axit, sau khi bảo vệ được trên 9 tháng, độ
bám dính của lớp sơn epoxy lên lớp phủ TP vẫn đạt điểm 1 theo TCVN 2097 - 1993.
Dưới đây là bảng trình bày các dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm chế tạo này.
TT

Các thông số

Nội dung

1

Ðặc điểm bên ngoài

Chất lỏng linh động, màu trắng sữa.

2

Mùi vị

Hắc.

3

pH

3
3

4

Tỉ trọng, g/cm

1,02

5

Khả năng hòa tan trong nước

Tan hoàn toàn

6

Ðóng rắn bề mặt

Bằng cách phản ứng với gỉ sau 10 phút và
phản ứng hoàn toàn sau 24 giờ tùy độ ẩm
môi trường ở nhiệt độ 100 - 380C

Áp dụng

Phun hoặc quét lên bề mặt có thể ở tình
trạng đang có gỉ (30%), 20% sơn bám lỏng
lẻo, 10% kim loại trần và 40% sơn còn bám
chặt. Sau 30 phút có thể chạm tay vào bề
mặt màng biến tính mà không dính.

Xử lý

Nói chung chỉ 1 lần, nếu gỉ dày cần phủ tiếp
lần nữa sau khi lớp trước đó đã khô hoàn
toàn (tốt nhất sau lớp thứ nhất 1 đến 2 giờ).

7

8
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TT

Các thông số

Nội dung

9

Ðộ phủ

8 ÷ 15 m2/l dung dịch tùy thuộc vào độ dày
lớp gỉ.

10

Ðộ an toàn

Không ô nhiễm môi trường, không bắt cháy.

11

Quy cách khác

Rửa sạch bụi bẩn trên lớp phủ TP bằng nước
rồi để khô trước khi sơn.

12

Ðiều kiện bề mặt trước khi sơn

Thép CT3 sạch dầu mỡ, cặn muối và thích
hợp hơn cho bề mặt có gỉ nhẹ đến gỉ độ C *

13

Màng biến tính TP thích hợp với nhiều hệ
sơn trên cơ sở dung môi (sơn epoxy,
Lớp phủ kế tiếp trên bề mặt đã phủ TP polyurethane; cao su clohóa¸…). Có thể sơn
trực tiếp sau ít nhất 48 giờ đến sau vài tháng
lên lớp lót TP.

14

Độ bền bảo vệ của lớp biến tính TP ở Ðến 9 tháng hoặc dài hơn tùy theo điều kiện
ngoài trời
môi trường

15

Độ bám dính với sơn trên lớp lót TP Đạt điểm 1 theo TCVN 2097 - 1993.**
phủ trên bề mặt bị gỉ cấp độ từ A (gỉ Tương đương với độ bám dính sơn trực tiếp
nhẹ) đến C
với nền sắt sạch sau khi phun cát đạt Sa2 ½
theo ISO 8501-1:1988.

16

Khả năng chịu hóa chất

Bền trong môi trường axít và kiềm nhẹ

- ISO 8501 - 1: 1998: “Chuẩn bị nền thép trước khi sơn và các sản phẩm có liên
quan - Đánh giá độ sạch bằng mắt nhìn - Phần 1: Các cấp độ gỉ và mức độ chuẩn bị bề
mặt thép chưa có lớp phủ và nền thép sau khi lấy đi các lớp phủ trước đó”.
- TCVN 2097 - 1993- “Phương pháp xác định độ bám dính của màng sơn”
6. Hướng dẫn sử dụng dung dịch TP
Đề tài đã xây dựng hoàn thiện quy trình “Hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm
dung dịch biến tính gỉ TP” theo các cấp độ gỉ trên bề mặt thép và cọc thép đúc trong
các kết cấu bê tông.
Phần III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
1. Đề tài đã xây dựng tổng quan tình hình nghiên cứu về các phương pháp biến
tính bề mặt bảo vệ ăn mòn trong và ngoài nước trong giai đoạn hiện nay. Tóm tắt các
công trình khoa học nghiên cứu về các tính năng của lớp chất biến đổi gỉ trên cơ sở
axit tannic để làm cơ sở cho việc chế tạo sản phẩm ứng dụng theo mục tiêu đề tài.
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2. Đã nghiên cứu chế tạo và đưa vào sản xuất ổn định một sản phẩm hóa học gọi
tên TP có tác dụng biến đổi gỉ sắt thành một lớp phủ ổn định, ức chế ăn mòn tạm thời
cho vật liệu sắt thép phơi ngoài trời từ 9 đến 12 tháng hoặc lâu hơn tùy theo độ ô
nhiễm môi trường cao hay thấp [8].
3. Đã sử dụng các phương pháp hóa học và hóa lý để khảo sát, kiểm tra tính năng
bảo vệ của lớp phủ TP và đưa ra kết quả:
3.1. Lớp phủ TP được áp dụng lên nền thép sạch hoặc đã bị gỉ đều thích hợp và thể
hiện hiệu quả bảo vệ ăn mòn cao hơn so với thép trần chưa được biến tính. Tuy nhiên,
hiệu quả bảo vệ của TP trên gỉ cao hơn trên nền thép sạch.
3.2. Lớp phủ TP có thể dùng làm lớp lót cho các lớp sơn hữu cơ (sơn cao su
clohóa, sơn epoxy, polyurethane..) trên nền thép gỉ vẫn đảm bảo độ bám dính với lớp
sơn phủ tiếp lên theo tiêu chuẩn khi so sánh với độ bám sơn trực tiếp nền thép trần.
3.3. Lớp phủ TP có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép cọc chờ đúc trong
kết cấu bê tông được 6 tháng hoặc dài hơn tùy thuộc môi trường và không ảnh hưởng
đến tính năng cơ lý, độ bám với bê tông, tăng tuổi thọ kết cấu so với cốt thép gỉ không
được biến tính bằng TP.
4. Độ phủ (số kg TP/m2 bề mặt thép gỉ) của TP tương đương một số độ phủ của các
sản phẩm lớp lót biến tính có tính năng tương tự của Mỹ, Ấn Độ nhưng giá thành tự
chế tạo có thể rẻ hơn 2 đến 3 lần.
5. Nhóm các tác giả đã có bài viết BCKH “Khả năng bảo vệ ăn mòn và tính chất
của lớp biến tính gỉ TP trên nền thép CT3” trong Hội nghị KH của Viện KH&CN
GTVT (6/2007); trong Tạp chí Hóa học và gần đây là bài đăng trong tạp chí GTVT
(7/2010) với tựa đề “Khả năng áp dụng sản phẩm biến tính gỉ TP cho sửa chữa kết cấu
thép trong các công trình”
Kiến nghị
Công dụng và tính kinh tế của sản phẩm dung dịch ức chế gỉ TP - sản phẩm khoa
học của đề tài cấp Bộ GTVT (mã số DT 64050) đã trải qua thời gian thử nghiệm và có
thể tóm gọn chỉ trong một nhận xét:” “Sản phẩm biến tính gỉ TP - Cô lập gỉ, làm lớp
lót và đảm bảo sự bảo vệ kéo dài chỉ trong một xử lý dễ dàng áp dụng. An toàn hơn
dùng hóa chất lấy gỉ đi, giảm chi phí so với phun cát từ 2 đến 8 lần”, vì vậy việc áp
dụng sản phẩm này đặc biệt thích hợp trong sửa chữa các kết cấu công trình thực tế.
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BÊ TÔNG CÁT SỬ DỤNG CÁT ĐỤN MIỀN TRUNG
TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
USING MID-COAST DUNE SAND TO PRODUCE
SAND-CONCRETE IN RURAL ROAD CONSTRUCTION
NGUYỄN THANH SANG, TRẦN LÊ THẮNG,
TRẦN THỊ LỰU, NGUYỄN TRUNG,
NGUYỄN THỊ THẢO, HOÀNG TIẾN VĂN
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung
TÓM TẮT
Nghiên cứu tận dụng cát đụn miền Trung và đá hỗn hợp 0/5 từ các mỏ đá để làm cốt
liệu cho Bê tông cát đem lại lợi ích về môi trường và kinh tế. Báo cáo trình bày nghiên
cứu thực nghiệm bê tông cát sử dụng cốt liệu là cát đụn và đá hỗn hợp trong xây dựng
đường giao thông nông thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các vùng giàu cát có
thể sử dụng bê tông cát chế tạo kết cấu mặt đường thay cho bê tông truyền thống.
ABSTRACT
Making use of Vietnamese mid-coast dune sand and crushed stone from local
quarries for sand concrete production offers economic and environmental benefits.
This report presents an empirical research on using mid-coast dun sand and crushed
stone to produce sand-concrete in rural road construction. Results show that sand
concrete using mid-coast dune sand and crushed stone is very promising and could
economically and environmentally replace traditional concrete in sand-rich areas.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cát mịn (cát đụn) dọc duyên hải miền Trung có trữ lượng rất lớn, từ trước tới nay
chưa sử dụng cho bê tông xi măng vì mô đun độ mịn < 2. Đá hỗn hợp 0/5 (tương
đương với cát nghiền) ở các mỏ đá chiếm mặt bằng và chưa được khai thác sử dụng
đúng mức. Cát mịn hay đá hỗn hợp có thể dùng làm cốt liệu cho bê tông cát.
Bê tông cát là một loại bê tông hạt nhỏ bao gồm: cát hạt lớn (có thể thay thế bằng
đá hỗn hợp 0/5), cát hạt nhỏ, bột mịn (tro bay, xỉ, bột đá..), xi măng, nước và phụ gia
[2]. Trong bê tông cát, cát là bộ khung cốt liệu, và được kéo dài dải cấp phối bằng
cách sử dụng thêm chất độn mịn trơ như bột đá nghiền hoặc bột cát nghiền. Miền
Trung là khu vực có trữ lượng cát dồi dào và tương đối ổn định về chất lượng. Vì vậy,
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việc dùng cát ở khu vực này để chế tạo kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng cát là
một vấn đề cần được quan tâm.
Căn cứ quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04-06-2010 của Thủ tướng chính phủ phê
duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20102020 và Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2011 về việc ban hành
Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc đưa Bê tông cát dùng cốt liệu
gồm cát đụn và đá hỗn hợp 0/5 (hoặc cát hạt thô) làm mặt đường giao thông nông thôn
là một cách hướng tận dụng vật liệu địa phương ở các vùng miền Trung.
Báo cáo này giới thiệu nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát sử dụng cát đụn
miền Trung trong xây dựng đường GTNT.
2. VẬT LIỆU CHẾ TẠO VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM
2.1. Cốt liệu của các loại bê tông cát
Cát đụn ở các tỉnh duyên hải miền Trung được khảo sát từ Nghệ An đến Bình
Thuận để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cát như hàm lượng hạt nhỏ hơn
0.14mm, khối lượng thể tích, hàm lượng bụi bùn sét, hàm lượng tạp chất hữu cơ, mô
đun độ mịn, hàm lượng ion Cl-, hàm lượng SO3, thành phần hạt, khả năng phản ứng
kiềm cốt liệu... Các chỉ tiêu kỹ thuật cho thấy đa số các mỏ cát đều đạt tiêu chuẩn quy
định để có thể sử dụng cho bê tông xi măng. Trong báo cáo này cốt liệu được làm thử
nghiệm bao gồm:
Cát mịn có nguồn gốc từ cát mịn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có lượng hạt < 0.63mm
chiếm 96%, độ hút nước 1.65%, hàm lượng ion Cl- chiếm 0.0036%, hàm lượng SO3
chiếm 0.27%, hàm lượng bụi bùn sét chiếm 0.45%, tạp chất hữu cơ nhạt hơn màu
chuẩn. Độ giảm kiềm và hàm lượng silic hòa tan của cát nằm trong giới hạn an toàn.
Một số chỉ tiêu vật lý, hóa học cơ bản của cốt liệu sử dụng cho các loại bê tông cát
được xác định và trình bày ở trong Bảng 1.
Bảng 1. Bảng kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý,
hóa học của đá hỗn hợp và hai cát
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Đá hỗn hợp 0/5 Rú
Miệu (~cát nghiền)

Cát thô
Sông Lam

Cát mịn Cẩm
Hòa Hà Tĩnh

1

Khối lượng riêng

g/cm3

2.70

2.64

2.55

2

Khối lượng
tích xốp

g/cm3

1.53

1.51

1.37

3

Độ hút nước

%

1.02

1.14

1.65

thể

243

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Đá hỗn hợp 0/5 Rú
Miệu (~cát nghiền)

Cát thô
Sông Lam

Cát mịn Cẩm
Hòa Hà Tĩnh

4

Tạp chất hữu cơ
so với màu chuẩn

So
màu

Sáng hơn

Sáng hơn

Sáng hơn

5

Hàm lượng
bùn sét

%

0.76

0.23

0.45

6

Mô đun độ lớn

2.98

2.99

1.41

7

Độ giảm kiềm Rc

210

198

26.04

8

Hàm lượng silic
mmol/l
hoà tan, Sc

12.68

16.92

0.94

9

Hàm lượng ion Cl-

ppm

5

9

35.5

10

Hàm lượng SO3

%

0.016

0.056

0.27

bụi

mmol/l

Cát thô được lấy từ cát thô Sông Lam, có cỡ hạt phân bố từ 0.075 đến 4.75mm,
hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.3mm chiếm 3.8%, hàm lượng bụi bùn sét chiếm 0.23%, tạp
chất hữu cơ không thẫm hơn màu chuẩn. Thành phần của hỗn hợp cốt liệu cho bê tông
cát chọn với tỷ lệ cát thô/cát mịn là 6/4 theo khối lượng được ghi trong Bảng 2.
Đá hỗn hợp 0/5 Rú Miệu, Hưng Nguyên, Nghệ An, sau khi phân tích thành phần
hạt có: 11.03% cỡ hạt trên sàng 4.75mm, 3.76 % cỡ hạt lọt qua sàng 75µm được coi là
một phần của bột mịn trong bê tông cát, và thành phần được trộn là 60% đá hỗn hợp
và 40% cát mịn có thành phần được ghi ra Bảng 3.
Bảng 2. Thành phần hạt và tỷ lệ trộn của cát mịn Cẩm Hòa và cát thô Sông Lam
Đường kính
sàng, mm

Lượng lọt sàng (%) của cốt liệu
Cận
dưới

Cận
trên

Cát
thô

Cát
mịn

Tỷ lệ
70/30

Tỷ lệ
65/35

Tỷ lệ
60/40

Tỷ lệ
50/50

0.075

0

10

0

0.24

0.07

0.08

0.10

0.12

0.15

0

25

0.9

3.61

1.71

1.85

1.98

2.26

0.3

5

40

3.8

59.46

20.50

23.28

26.06

31.63

0.6

25

75

33.5

96.96

52.54

55.71

58.88

65.23

1.18

50

100

71.6

99.37

79.93

81.32

82.71

85.49

2.36

80

100

90.8

99.87

93.52

93.97

94.43

95.34

4.75

90

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

9.5

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

2.99

1.41

2.52

2.44

2.36

2.20

Mô đun độ mịn
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Bảng 3. Thành phần hạt của đá hỗn hợp 0/5 Rú Miệu - Nghệ An,
và cát mịn Cẩm Hòa - Hà Tĩnh
Đường kính
sàng, mm

Lượng lọt sàng (%) của cốt liệu
Cân
dưới

Cận
trên

Đá hỗn
hợp 0/5

Cát
mịn

Tỷ lệ
70/30

Tỷ lệ
65/35

Tỷ lệ
60/40

Tỷ lệ
50/50

0.075

0

10

3.76

0.24

2.70

2.53

2.35

2.00

0.15

0

25

11.6

3.61

9.20

8.80

8.40

7.61

0.3

5

40

21.39

59.46

32.81

34.71

36.62

40.43

0.6

25

75

40.54

96.96

57.47

60.29

63.11

68.75

1.18

50

100

57.94

99.37

70.37

72.44

74.51

78.66

2.36

80

100

70.63

99.87

79.40

80.86

82.33

85.25

4.75

90

100

88.97

100

92.28

92.83

93.38

94.49

9.5

100

100

99.74

100

99.82

99.83

99.84

99.87

2.98

1.41

2.51

2.43

2.35

2.19

Mô đun độ mịn

Bê tông cát có cốt liệu từ hỗn hợp hai cát (SC) hoặc hỗn hợp đá mạt 0/5 và cát
(CASC), được chế tạo để đánh giá các tính năng cơ học cũng như về độ bền. Khi trộn
đá hỗn hợp 0/5 Rú Miệu với cát mịn Cẩm Hòa theo tỷ lệ trên đây kết quả cho thấy
rằng hỗn hợp cốt liệu này gồm: đá 4.75÷9.5mm chiếm: 11.03% x 60% = 6.6% theo
khối lượng của hỗn hợp cốt liệu - tỷ lệ này < 30% cốt liệu lớn do đó có thể coi rằng bê
tông cát loại có trộn cốt liệu lớn. Hàm lượng bột trong đá mạt chiếm: 3.76% x 60% =
2.23% theo khối lượng của hỗn hợp cốt liệu đây là thành phần bột mịn trong cốt liệu
của bê tông cát, tuy nhiên khi sử dụng cho bê tông cát thì được trộn thêm với bột đá
vôi để đảm bảo rằng lượng bột thích hợp vào khoảng 100kg - 125kg. Ngoài ra, hỗn
hợp bê tông cát còn có thêm thành phần bê tông cát loại SC có sử dụng tro bay thay
thế một phần xi măng (FASC).
2.2. Xi măng: xi măng Hoàng Mai PCB40 có khối lượng riêng là 3.10g/cm3, có tỷ
diện tích bề mặt đạt 3465 (cm2/g) và có thành phần hóa học và khoáng vật ghi trong
Bảng 4 và Bảng 5.
Bảng 4. Thành phần hóa học của xi măng Hoàng Mai PCB40
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

CaO tự do

21.24

4.92

3.47

61.16

2.82

1.65

0.25

0.72

0.193
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Bảng 5. Thành phần khoáng vật của xi măng Hoàng Mai PCB40
C3 S

C2 S

C3 A

C4AF

57.6

21.3

8.6

10

Xi măng sử dụng trong nghiên cứu này tương đương với xi măng CEM I, hoặc
ASTM C1157 loại I.
2.3. Bột mịn
Tro bay: Tro bay là một phụ gia puzzolan nhân tạo, thành phần của nó bao gồm:
silic oxit, nhôm oxit, canxi oxit, mange oxit, lưu huỳnh oxit và một lượng than chưa
cháy hết (gọi là hàm lượng mất khi nung). Tro bay sử dụng trong nghiên cứu là tro bay
Phả Lại thuộc loại F có kích thước hạt trung bình khoảng 9.62 µm, tỷ diện tích bề mặt
đạt 3713 (cm2/g) và thành phần hoá học ghi trong Bảng 6.
Bảng 6. Thành phần hóa học của tro bay Phả Lại
SiO2

Al2O3 Fe2O3 CaO

MgO SO3

51.74

24.53

1.95

5.59

0.81

Na2O MnO TiO2 Cl

0.31 0.11

0.08

0.76

K2O MKN

0.001 4.42 8.98

Bột đá vôi: Bột đá vôi là sản phẩm của quá trình nghiền mịn đá vôi (hơn 90% hạt
lọt qua sàng 0,075). Hàm lượng CaCO3 cao hơn 90%, có khi lên tới 97-99%.
Bột mịn dùng trong nghiên cứu là bột đá vôi nghiền mịn ở Hoàng Mai, Nghệ An.
Bột đá vôi này có khối lượng thể tích xốp là 1.30 g/cm3, khối lượng riêng là 2.72
g/cm3, tỷ diện tích bề mặt đạt 3210 cm2/g. Bột đá vôi mịn có hoạt tính nhẹ và chủ yếu
là vai trò điền đầy lỗ rỗng khung cốt liệu. Thành phần hóa học của bột đá vôi được ghi
ở Bảng 7.
Bảng 7. Thành phần hóa học của bột đá vôi Hoàng Mai - Nghệ An.
SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

SO3

K2O

Na2O

MKN

0.17

0.04

0.02

54.88

0.45

0.00

0.04

0.02

43.46

2.4. Nước và phụ gia: Nước dùng cho bê tông cát là nước sạch theo quy định của
nước dùng cho bê tông xi măng thường, phụ gia hóa dẻo sử dụng cho bê tông cát đạt
yêu cầu để đổ mặt đường bê tông xi măng.
2.5. Đoạn đường thực nghiệm
Thi công đoạn đường thực nghiệm và tiến hành các phép đo chất lượng bê tông cát
trên kết cấu thử nghiệm ở mặt đường bao gồm: đổ các mẫu thử để đánh giá các tính
chất, khoan mẫu trên các tấm bê tông cát, bắn súng để đánh giá cường độ của mặt
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đường. Sau đó tiến hành thử tải với cấp tải trọng nặng theo thiết kế và đo các ứng xử
về biến dạng, ứng xử nhiệt của kết cấu áo đường bê tông cát. Căn cứ các kết quả đo
đạc đánh giá các tính chất của bê tông cát để định hướng ban đầu các phạm vi áp dụng
kết cấu mặt đường ôtô trong GTNT. Kết cấu mặt đường GTNT được lựa chọn theo
hướng dẫn của Hình 1.
Tấm bê tông xi măng được lựa chọn làm
lớp mặt đường GTNT là bê tông có cường
độ chịu nén đặc trưng 30MPa một trong
các loại: NC30, SC30, CASC30, FASC30
Lớp đệm để đảm bảo khả năng giãn nhiệt
của tấm: có thể dùng giấy dầu, hoặc lớp
vữa đệm tạo phẳng.
Móng tấm bê tông: CPDD loại 1, CPDD
loại 1 gia cố XM hoặc Cát gia cố XM.
Hình 1. Kết cấu mặt đường cho một số kết cấu dùng trong giao thông nông thôn
Đây là kết cấu mặt đường BTXM phổ biến dùng trong GTNT, tuy nhiên theo
hướng dẫn của lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT thì có thể chọn chiều dày
nhỏ hơn so với kết cấu dự kiến trên đây.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
Phương pháp thiết kế thành phần dựa vào nguyên tắc lấp đầy khung cốt liệu và
cường độ yêu cầu có xét đến xác suất đảm bảo 95%. Thiết kế thành phần bê tông cát
theo phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm.
Các thí nghiệm để xác định các tính chất của cốt liệu, hỗn hợp bê tông cát và bê
tông cát đông cứng được xác định dựa theo các tiêu chuẩn của TCVN hiện hành và có
tham khảo các tiêu chuẩn ASTM. Các thử nghiệm thực trên đoạn đường là đánh giá
khả năng chịu tải và biến dạng của kết cấu mặt đường dưới ứng xử nhiệt cũng như là
tải trọng nặng.
Các loại bê tông cát thử nghiệm có thành phần gồm 04 loại sau:
SC30: Bê tông cát có cường độ chịu nén thiết kế là 30MPa; thành phần bao gồm
có cát thô sông Lam (Nghệ An), cát đụn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xi măng Hoàng Mai
PCB40, bột đá vôi Hoàng Mai, nước và phụ gia siêu dẻo.
CASC30: Bê tông cát sử dụng đá hỗn hợp 0/5 có cường độ nén thiết kế là 30MPa;
thành phần bao gồm: đá hỗn hợp 0/5 Rú Miệu (coi như thành phần cát thô) có 4,7%
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hạt nhỏ hơn 75µm, cát đụn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xi măng Hoàng Mai PCB40, bột đá
vôi Hoàng Mai, nước và phụ gia siêu dẻo.
FASC30: Bê tông cát sử dụng nhiều tro bay (với lượng tro bay chiếm 25% khối
lượng chất kết dính) có cường độ nén thiết kế là 30MPa; thành phần bao gồm có: cát
thô sông Lam (Nghệ An), cát đụn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xi măng Hoàng Mai PCB40,
bột đá vôi Hoàng Mai, nước và phụ gia siêu dẻo.
NC30: Bê tông xi măng thông thường cường độ nén thiết kế là 30MPa; thành phần
bao gồm có: đá dăm 5-20mm (Nghệ An), cát thô sông Lam (Nghệ An), xi măng
Hoàng Mai PCB40, nước và phụ gia siêu dẻo.
Sau khi thí nghiệm các tính chất cơ học và độ bền của các loại bê tông cát được
trình bày trong Bảng 8. Căn cứ vào các tính chất để sơ bộ đánh giá kết cấu mặt đường
bê tông cát có thể đưa vào ứng dụng thực tế thi công ở các vùng giàu cát đụn như các
tỉnh duyên hải miền Trung.
Bảng 8. Tính chất cơ học và độ bền các loại bê tông cát sử dụng trong thử nghiệm
Bê tông
cát dùng
đá hỗn
hợp 0/5

Bê tông
cát dùng
nhiều tro
bay

BTXM
đá dăm
Dmax =
20mm

SC30

CASC30

FASC30

NC30

5.2

4.4

6.3

6.1

Bê
tông
TT Các tính chất của các loại bê tông
cát
thường
Ký hiệu loại bê tông
Tính chất hỗn hợp bê tông
1

Độ sụt, cm
Tính chất bê tông đông cứng

1

Cường độ nén 28n, MPa

33.15

34.79

32.23

35.40

2

Cường độ kéo uốn 28n, MPa

5.00

5.40

5.10

4.30

3

Cường độ ép chẻ 28n, MPa

3.82

4.38

4.13

3.50

4

Độ mài mòn 28n, g/cm2

0.35

0.31

0.28

0.32

5

Độ chống thấm ion Cl- (Culông)

3867

3605

2907

3750

6

Mô đun đàn hồi 28n, MPa

23,760

24,560

24,350

31,100
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Hình 2. Độ sụt các loại bê tông

Hình 3. Cường độ chịu nén
các loại bê tông
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35,000
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Hình 2 là biểu đồ mối quan hệ độ dẻo của bê tông các loại, độ dẻo của hỗn hợp bê
tông cát được cải thiện khi trong thành phần bê tông tro bay. Hình 3 biểu thị cường độ
của các loại bê tông đã sử dụng trong nghiên cứu. Với cùng tỷ lệ chất kết dính bê tông
dùng cốt liệu hoàn toàn là cát thì cường độ đều nhỏ hơn so với bê tông thường. Cường
độ chịu nén của SC30, CASC30, FASC30 so với cường độ của bê tông thường của
NC30 lần lượt là 93%, 98%, 91%. Với một lượng chất dính lớn hơn 5% so với bê tông
thường thì bê tông cát đạt yêu cầu cường độ tương đương với bê tông thường.
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Hình 4. Cường độ chịu kéo của bê tông

NC30
Loại bê tông

Hình 5. Mô đun đàn hồi các loại bê tông

Cường độ kéo uốn của các loại bê tông SC30, CASC30, FASC30 cao hơn so với
cường độ kéo uốn của NC30 lần lượt là: 1,16; 1,25; 1,18 lần. Tỷ lệ cường độ chịu nén
của bê tông SC30, CASC30, FASC30 và NC30 so với cường độ chịu kéo uốn của
chúng lần lượt là 6,63; 6,44; 6,32; 8,23. Tỷ lệ này cho thấy bê tông cát có cường độ
kéo uốn cao hơn so với bê tông thường cùng cường độ nén như nhau là khoảng 15%
đến 25% trong Hình 4.
Cường độ chịu ép chẻ của bê tông các loại SC30, CASC30, FASC30 và NC30
thấp hơn cường độ kéo uốn của chúng lần lượt là: 76%, 81%, 81%, 81%.. Tỷ lệ này
của bê tông xi măng truyền thống thường là 80% đến 85%. Khi thí nghiệm trong
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phòng thí nghiệm thông thường đúc mẫu dầm để xác định cường độ kéo uốn thường
khó khăn tạo ra sự đồng nhất hơn so với việc đúc mẫu trụ để xác định cường độ ép
chẻ, do đó có thể xác lập mối quan hệ các trị số cường độ này để thuận lợi trong việc
tính toán sức kháng kéo của bê tông xi măng cát.
Mô đun đàn hồi của bê tông cát thấp hơn so với mô đun đàn hồi của bê tông thường
cùng cường độ chịu nén. Cụ thể kết quả thí nghiệm với các loại bê tông SC30, CASC30,
FASC30 có mô đun đàn hồi so với bê tông NC30 lần lượt là: 76%, 79%, 78%. Như vậy mô
đun đàn hồi của bê tông cát khá thấp vì bê tông cát không sử dụng cốt liệu lớn. Tuy nhiên
đây là đặc trưng cho đặc tính biến dạng nên bê tông cát khi sử dụng lớp móng mặt đường là
vật liệu rời hay vật liệu gia cố thì sự chênh lệch mô đun đàn hồi giữa tấm bê tông và mô đun
đàn hồi của lớp móng không quá lớn. Đây là ưu điểm để đánh giá khả năng dễ biến dạng
của bê tông cát khi sử dụng trong tổng thể kết cấu mặt đường. Hay nói cách khác bê tông
cát “dẻo dai” hơn so với bê tông thường khi cùng cường độ chịu nén như nhau.
Để làm lớp mặt của mặt đường là kết cấu hở chịu tác động trực tiếp của điều kiện
mưa gió, thay đổi nhiệt độ, cũng như là tác nhân hóa học, tác động của tải trọng. Trong
phạm vi của nghiên cứu này xét đến hai yếu tố chính để đảm bảo độ bền cho bê tông
cát đó là khả năng chịu mài mòn và khả năng thấm ion clo của các loại bê tông cát.
Khả năng chịu mài mòn và thấm ion Cl- đều ở mức vừa phải và chấp nhận được khi bê
tông cát được sử dụng để làm các kết cấu áo đường trong xây dựng giao thông.

C ư ờng độ chịu nén, MPa

Các thí nghiệm hiện trường để đánh giá chất lượng bê tông cát trong kết cấu áo
đường được thực hiện trên đoạn đường thử nghiệm bao gồm khoan các mẫu trên các
tấm bê tông mặt đường, số kết quả thí nghiệm khoan mẫu được xác định gồm có 10 tổ
mẫu xác định được cường độ của bê tông cát loại CASC30 là 30.31MPa và hệ số phân
tán Cv là 9.11%. Các kết quả thí nghiệm bắn súng cho phép ta xác định sự tăng cường
độ theo thời gian cũng như mức độ đồng nhất của các kết quả đo cường độ chịu nén
trên các tấm bê tông thực nghiệm được chỉ ra ở Hình 6.
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Hình 6. Cường độ chịu nén của bê tông cát bằng súng
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Kết quả đo co ngót của các loại bê tông cát cho thấy rằng độ co ngót của bê tông
cát cao hơn khoảng 15% - 25% so với bê tông truyền thống, đây là một đặc tính cần
lưu ý khi thi công đối với loại bê tông này cần có chế độ bão dưỡng cũng như cắt khe
thích hợp trong xây dựng đường ôtô.
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Hình 7. Các kết quả đo biến dạng của tấm bê tông cát ứng với các tốc độ khác nhau.
Qua kết quả đo thể hiện ở Hình 7 bước đầu cho thấy rằng ứng suất kéo xuất hiện
lớn nhất ở đáy tấm khi xe chạy ở vị trí bất lợi đặt tải, lưu ý khi xe chạy với tốc độ là
30km/h và trường hợp phanh xe đột ngột biến dạng kéo động xuất hiện là lớn và có thể
gây ra các phá hoại do biến dạng.
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Phân tích đơn giá riêng vật liệu chế tạo bê tông cát trên đây so sánh với bê tông
truyền thống NC30 loại fc’ = 30MPa để sơ bộ đánh giá cho thấy bê tông cát loại SC30,
CAS30, FASC30, so với bê tông truyền thống NC30 là 85%, 82%, 77% thể hiện trong
Hình 8.
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Hình 8. Đơn giá vật liệu chế tạo cho 1m3 bê tông các loại
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Như vậy với cùng một cường độ nén, bê tông cát sử dụng nhiều tro bay có ưu thế
về một số tính chất cơ học và độ bền.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Bê tông cát có cốt liệu sử dụng đá hỗn hợp 0/5 tương đương như cát nghiền và cát
đụn ở các tỉnh duyên hải miền Trung đạt những yêu cầu cơ bản về cơ học, độ bền của
bê tông làm đường. Và giá thành của bê tông cát rẻ hơn so với bê tông thường có cùng
yêu cầu kỹ thuật khoảng từ 18 - 23%.
Khi sử dụng thay thế một phần xi măng bằng bột khoáng mịn tro bay làm tăng khả
năng chống mài mòn, và tăng cường độ chịu nén, kéo uốn cho bê tông cát ở tuổi muộn
so với bê tông cát chỉ sử dụng bột đá vôi. Như vậy cần có nghiên cứu xa hơn về sự kết
hợp của các loại bột này trong bê tông cát để tăng độ bền cho loại bê tông này.
Kính đề nghị Bộ GTVT và các cơ quan chức năng cho phép triển khai đưa vật liệu
địa phương là bê tông xi măng cát vào sử dụng ở các vùng giàu cát trong xây dựng
giao thông.
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NGHIÊN CỨU CHẤT LIÊN KẾT THUỶ HOÁ VÔ CƠ HYDRAULIC ROAD BINDER (HRB)
Nhóm tác giả:
1. MR DEREK FORDYCE
MSc BSc MIAT MCIHT, Senior Lecturer, Department of
Civil and Offshore Engineering, Heriot-Watt University,
Edinburgh-UK (Retired)
(Cố vấn kỹ thuật, Cựu Giảng viên cao cấp Khoa công trình
dân sự và hàng hải, trường đại học Heriot-Watt, thành phố
Edinburgh, UK).
2. KS. NGUYỄN TỪ
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
1. GIỚI THIỆU
Chất liên kết thủy hóa vô cơ (HRB) đại diện cho thế hệ chất kết dính míi Ýt sö
dông n¨ng lîng vµ lµ sù lùa chän cã tÝnh bÒn v÷ng thay thế xi măng Pooc- lăng trong
gia cố nền móng công trình. Công nghệ HRB biến đổi thành phần puzơlan trong tro
bay để tạo ra một chất kết dính cho đất và cấp phối đá dăm địa phương. Việc trộn các
thành phần hoạt hoá và biến đổi vào puzơlan nhân tạo (tro bay nhà máy nhiệt điện)
chính là bí quyết tạo khả năng kết dính tùy biến cần thiết cho thiết kế hỗn hợp kết cấu
đất, cát và cấp phối đá dăm. Từ đó, ta có thể linh hoạt trong việc thiết kế các vật liệu
xây dựng và làm đường phù hợp với nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương với chi
phí và năng lượng thấp nhất. Chúng tôi cùng với Công ty TNHH Phú Thiện Phát đã
đầu tư nghiên cứu chương trình này từ đầu năm 2008 tới nay nhằm phát triển và đưa ra
các chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công để xây dựng đường tại Việt Nam bằng đất trộn
với vật liệu kết dính thủy hóa vô cơ (HRB) để làm các lớp kết cấu và lớp móng đường.
Công nghệ HRB kích hoạt thành phần puzơlan trong tro bay để tạo ra một chất kết
dính, bổ sung hàm lượng hạt nhỏ trong cấp phối cho đất và đá dăm địa phương. Thiết
kế kết cấu áo đường có liên quan trực tiếp tới tải trọng và lưu lượng xe, khả năng chịu
tải của kết cấu đường phụ thuộc vào tính năng và chiều dày vật liệu. Với nhu cầu phát
triển cơ sở hạ tầng giao thông ngày một cao, vật liệu cấp phối dạng hạt chất lượng cao
(vật liệu liên kết nhựa, bê tông xi măng, cấp phối đá dăm...) ngày càng ít, không sẵn
có, giá thành cao, việc khai thác mỏ và vận chuyển những loại vật liệu này ngày càng
tốn kém về chi phí và năng lượng, ảnh hưởng nhiều đến môi trường và môi sinh.
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Công nghệ gia cố đất bằng chất liên kết thuỷ hoá vô cơ (HRB): Chất liên kết
thay thế trong thi công đường đang ngày càng được chú ý sử dụng trên thế giới ngày
nay chính là Bột kết dính thuỷ hoá puzơlan. HRB cho phép Kỹ sư vật liệu phối hợp
với Kỹ sư thiết kế đường đưa ra các phương án giải quyết bài toán cường độ tuỳ theo
yêu cầu và khả năng thực tế; đây chính là thế mạnh của chất liên kết thủy hóa.
Các loại đất tự nhiên thường có các hạt cát, bụi và sét. Sự tích tụ của cát, bụi và sét
là kết quả của việc phân hoá đá, các quá trình lưu chuyển và bồi đắp tự nhiên. Các loại
bụi, sét có tính trương nở và co ngót khi độ ẩm thay đổi; Cát mịn cũng thay đổi thể
tích khi có thay đổi độ ẩm. Bụi, sét là những vật liệu không ổn định về thể tích, sức
chịu tải và sức kháng dịch chuyển khi chất tải; Những thay đổi độ ẩm dẫn đến những
thay đổi về thể tích và sức chịu tải. Các vật liệu xây dựng đường được hình thành từ đá
và cát; đá cho đường được sản xuất từ đá mỏ. Các loại đá và cát được trộn để tạo ra
các loại vật liệu ổn định cho các lớp kết cấu đường: Các loại đá và cát ít thay đổi về
thể tích và khả năng chịu tải khi thay đổi độ ẩm. Cấp phối thành phần hạt, sự phân bố
thành phần hạt, sẽ quyết định, kiểm soát sức chịu tải và độ cứng của của 1 lớp vật liệu.
Các hạt lớn hơn sẽ hình thành khung cốt liệu chính cho 1 hỗn hợp đá và cát, các hạt
nhỏ hơn sẽ khớp vào khung cốt liệu này và gia cố khung tạo nên sức kháng dịch
chuyển dưới tải trọng, tạo ra khả năng chịu tải. Cỡ hạt to nhất càng lớn thì sức chịu tải
và độ cứng của lớp càng cao; nếu bị thiếu các cỡ hạt nhỏ thì độ cứng và khả năng chịu
tải của lớp vật liệu lại giảm.
Với đá làm đường, người ta cho thêm các chất kết dính để tăng độ ổn định và độ
cứng cho lớp kết cấu. 2 loại chất kết dính được sử dụng rộng rãi trong công trình
đường giao thông là: Nhựa bitum và xi măng; Chất kết dính sẽ kiểm soát khả năng của
lớp vật liệu được tạo ra:
- Asphalt được hình thành khi cho nhựa bitum vào đá dăm, là loại vật liệu linh hoạt
có thể biến dạng mà không nứt gẫy, nhưng có thể bị biến dạng khi tải trọng nặng tập
chung và trùng phục.
- Bê tông được hình thành khi trộn xi măng, nước vào cốt liệu, là loại vật liệu
cứng, không biến dạng nhưng sẽ vỡ nếu bị quá tải.
- Xi măng được dùng để ổn định bụi, sét và gia cố các loại đất. Bụi, sét gia cố xi măng
được tăng khả năng chịu tải và ít bị thay đổi về thể tích khi thay đổi độ ẩm. Xi măng là 1
loại Chất Kết Dính Thuỷ Hoá, tạo ra cường độ và khả năng liên kết khi phản ứng với
nước, đạt được cường độ cao nhất trong khoảng 28 ngày sau khi trộn. Ngoài ra có 1 loại
vật liệu kết dính thuỷ hoá khác gọi là Vật Liệu Kết dính thủy hóa vô cơ (HRB);
HRB có thể đạt được cường độ cao nhất bằng xi măng nhưng thời gian tạo cường
độ lâu hơn. HRB là vật liệu không giống với xi măng, là những puzơlan được kích
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hoạt. Khi cho các chất phụ gia vào, các tính chất của chất kết dính có thể được thiết kế
để đạt được nhiều giá trị cường độ khác nhau với các tốc độ tăng cường độ khác nhau.
Các tính chất của chất kết dính có thể đạt được ở nhiệt độ bình thường vì vậy giảm
thiểu hoá năng lượng sử dụng khi sản xuất so với xi măng, và giảm đáng kể lượng khí
cácbônic thải ra môi trường so với xi măng (Trung bình để tạo ra 1 tấn xi măng, người
ta cũng thải ra 1tấn khí cácbônic).
Công nghệ HRB được sản xuất và cung cấp bởi Công ty TNHH Phú Thiện Phát, là
một sản phẩm được sản xuất từ tro bay - là chất thải chính từ quá trình đốt than khi sản
xuất điện của nhà máy nhiệt điện - Tro bay được thu từ khí thải trong ống khói nhà
máy nhiệt điện. Hầu hết tro bay bị đổ bỏ trong những bãi thải lớn là 1 vấn đề nghiêm
trọng về môi trường. Ứng dụng của tro bay trong công nghệ HRB sản xuất bởi Phú
Thiện Phát đã chuyển đổi các hoạt chất trong tro thành một loại chất kết dính an toàn
với môi trường; việc chuyển đổi này có được là nhờ những khoáng chất sử dụng. Công
nghệ HRB đã được sử dụng qua hơn 2 thiên niên kỷ với các puzolan tự nhiên và các
chất phụ gia. Khoa học hiện đại cho loại vật liệu này đã được xây dựng trong vòng 60
năm trở lại đây, việc này cho ta khả năng thiết kế các sản phẩm chất liên kết thủy hóa
vô cơ cho ngành xây dựng để thay thế xi măng. Hiện nay tại Châu Âu đã có một bộ
tiêu chuẩn cho loại vật liệu này được sử dụng trên toàn cầu trong ngành giao thông.
Các ứng dụng của Công nghệ HRB trong xây dựng đường giao thông: HRB có
cấu trúc vật lý tương tự như xi măng, tuy nhiên vật liệu này có những điểm khác biệt
quan trọng và ưu điểm vượt trội so với xi măng, đặc biệt là trong việc xây dựng đường
giao thông:
- HRB có tính bền hoá học cao hơn, chẳng hạn như bền sunfát, bền cácbon hoá
(tức là khi vật liệu bị tiếp xúc lâu với khí cácbôníc sẽ làm vật liệu dễ vỡ hơn).
- Thời gian tăng cường độ của HRB có thể được thiết kế để xảy ra trong 1 thời
gian dài, đây là 1 ưu điểm rất lớn trong ngành xây dựng giao thông. Vì quá trình tăng
cường độ trong thời gian dài nên HRB có thể tự hàn gắn, tức là khả năng kết dính nối
lại những vết nứt vốn là hậu quả của sự co ngót và hoạt tải. Khả năng này cho phép
HRB phối trộn với đất đá địa phương để làm vật liệu xây dựng kết cấu áo đường giao
thông và là vật liệu thay thế bền vững cho các loại đá dăm.
HRB sử dụng với đất đá địa phương sẽ tiết kiệm chi phí, công vận chuyển và tận
dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, đồng thời bảo vệ môi trường khi hạn chế được
việc phá núi sản xuất đá dăm (phá hoại môi trường tự nhiên).
Với ngành giao thông, HRB được thiết kế để tăng cường độ trong nhiều tháng,
thậm trí kéo dài hơn một năm. Các vật liệu làm đường có thể được tạo ra bởi sự phối
hợp HRB với đất đá sẵn có tại địa phương; Các vật liệu này được phân loại thành các
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dạng chính sau: ổn định đất dành cho nền đường; Gia cố đất hoặc đất kết dính cho các
lớp kết cấu áo đường.
Khả năng tạo ra loại vật liệu nào phụ thuộc vào bản chất của đất do các loại đất
mịn tạo ra cường độ thấp, các loại đất thô tạo ra những vật liệu có cường độ cao. Đặc
biệt với công nghệ HRB, ta có thể thiết kế được cốt liệu để cải tạo đất tự nhiên, khiến
nhiều nơi có thể sử dụng các loại đất cát, đất phù sa (có thành phần hạt kém) tại chỗ
phù hợp với một số kết cấu áo đường, giảm giá thành vật liệu, hạn chế nhu cầu vận
chuyển đất và có lợi cho môi trường.
Tăng tuổi thọ đường và tính bền vững theo thời gian. Việc phá hoại kết cấu đối với
đường là một quá trình tích luỹ; các hư hỏng được tích luỹ theo thời gian do các phương
tiện giao thông di chuyển. Việc đường bị hỏng là không thể tránh được; tuy nhiên tốc độ
hư hỏng tích luỹ có thể được kéo dài qua việc thiết kế, việc lựa chọn vật liệu làm kết cấu
áo đường và với độ dày của lớp vật liệu đó. Quá trình tăng cường độ diễn ra trong thời
gian dài của HRB tạo ra khả năng sản sinh cường độ cùng với thời gian để hạn chế sự hư
hại vật liệu khi khai thác. Kết quả là có thể kéo dài tuổi thọ đường cao hơn so với sử dụng
xi măng. Hoặc tuổi thọ tương đương có thể được thiết kế với chiều dày giảm bớt. Vì vậy
ta có giá trị gia tăng trong việc xây dựng và bảo dưỡng đường.
Khi HRB được sử dụng để phối trộn với đất địa phương trong xây dựng đường,
đến khi tuổi thọ của con đường đã kết thúc, lớp kết cấu có thể được đào lên và xử lý lại
bằng cách cho thêm HRB để tạo ra một lớp vật liệu mới (tức là có thể sử dụng lại vật
liệu đã gia cố HRB và gia cố thêm HRB tạo thành loại vật liệu mới). Khả năng này
càng làm tăng thêm tính bền vững của công nghệ HRB này.
2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG HRB TẠI
VIỆT NAM
- HRB được sản xuất tại Việt Nam phải phù hợp với:
+ Tiêu chuẩn châu Âu ENV 13282: 2000 - Hydraulic road binders - Composition,
specifications and conformity criteria (Các chất liên kết thủy hóa vô cơ trong xây dựng
đường giao thông - Thành phần cấu tạo, chỉ tiêu kỹ thuật và tiêu chuẩn phù hợp).
+ Việc sử dụng các chất liên kết thủy hóa vô cơ làm đường để xử lý đất được quy
định cụ thể trong: Tiêu chuẩn châu Âu, cũng là tiêu chuẩn Anh Quốc, BS EN 1422713:2006, Hydraulic bound mixtures - Specifications - Part 13: Soil treated by hydraulic
road binder (Các vật liệu kết dính thuỷ hoá - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 13: Đất gia cố
chất liên kết thuỷ hoá vô cơ).
+ Hồ sơ công bố hợp chuẩn với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở
KHCN Hà Nội: Số HN-049/2008/CBHC-TĐC ngày 30/10/2008.
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+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 146480 kèm theo quyết định số
9344/QĐ-SHTT ngày 12/5/2010 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN.
- Cơ sở pháp lý của việc áp dụng HRB gia cố đất làm móng, mặt đường trong xây
dựng công trình giao thông ở Việt Nam:
+ HRB sử dụng để gia cố đất làm lớp móng dưới mặt đường cấp cao A1 và A2,
móng trên mặt đường cấp cao A2 hoặc lớp mặt đường cấp thấp B1, B2 theo quy định
tại tiêu chuẩn 22TCN 211-2006 được Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cho phép sử
dụng tại quyết định số 992/QĐ-BGTVT Ngày 17/4/2009.
+ Các trình tự kỹ thuật thí nghiệm, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu chất
lượng có thể áp dụng theo: Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ
trong xây dựng đường giao thông 22TCN 81 - 84 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-KT4 ngày 21-12-1984.
3. LỢI THẾ CỦA HRB
Khác với phương pháp làm đường truyền thống là từ cát, sỏi cuội và đá dăm, HRB
có thể được trộn trực tiếp vào các vật liệu xây dựng vô cơ như đất cát (kể cả đất cát
san lấp) các loại, sỏi đá hoặc xà bần (phế thải xây dựng khi phá huỷ nhà, đường, bao
gồm cả gạch vỡ, đá vụn, bê tông atphan đã vỡ, vv) để tạo ra các lớp kết cấu đường với
các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Chính vì vậy, công nghệ gia cố đất HRB là công nghệ
bền vững, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng vì không phải vận chuyển cát, sỏi,
đá dăm từ những nguồn vật liệu từ xa đến mà tận dụng được nguồn vật liệu hoặc phế
liệu địa phương.
Lợi thế về bản chất liên kết:
- Liên kết thủy hóa giúp chống chịu điều kiện thi công khó khăn, độ ẩm cao; mưa
kéo dài, ngập lụt thường xuyên;
- Không phản ứng quá nhanh và sinh nhiệt cao như xi măng khi gia cố đất nên
giảm thiểu hiện tượng nứt do co ngót;
- Thiết kế kết cấu tùy thuộc đất, cát sẵn có tại địa bàn thi công;
Lợi thế về môi trường:
- Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện vận tải trên công trường thi công
(vận chuyển đất đổ đi bởi tận dụng lại 1 phần, vận chuyển đá dăm, cấp phối đá dăm từ
mỏ đến...);
- Hạn chế ảnh hưởng đến môi sinh phát sinh từ việc mở tuyến đường do tận dụng
lại một phần khối lượng đất đào đắp đồng thời giảm việc khai thác, vận chuyển và sử
dụng đá xây dựng tại các mỏ lân cận;
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- Tái sử dụng vật liệu phụ từ nhà máy nhiệt điện; tiết kiệm năng lượng từ việc khai
thác đá, vận chuyển đá đến công trường;
- Hấp thụ nhiệt tốt hơn đường bê tông xi măng, hạn chế bức xạ nhiệt và không khí;
- Khi cần, có thể phá rỡ, tái sử dụng;
Lợi thế về kinh tế:
Đối với các công trường gặp khó khăn về khai thác nguồn đá xây dựng phục vụ
làm móng và mặt đường, việc sử dụng đất gia cố HRB làm giảm đáng kể giá thành xây
dựng công trình do tiết kiệm được khối lượng vận chuyển đá, vận chuyển đất đổ đi và
cơ cấu giá vật liệu thay thế. Như tại một số công trình đã sử dụng HRB gia cố đất làm
móng thay thế cho móng cấp phối đá dăm đã tiết kiệm cho chủ đầu tư từ 15%-30% giá
thành xây dựng lớp móng
Lợi thế về thi công:
- Công nghệ HRB gia cố đất sử dụng phần lớn nguồn nguyên liệu tại chỗ, biện
pháp thi công đầm chặt phối hợp với phản ứng thủy hóa chậm nên giúp nhà thầu có
thêm thời gian thi công trên diện rộng qua đó đẩy nhanh tiến độ đáng kể so với sử
dụng nguyên liệu thi công truyền thống.
- Sau khi lu lèn xong có thể cho phép xe thi công khai thác bên trên, không phải
chờ thời gian dài như xi măng.
- Thiết bị thi công sẵn có, đơn giản, dễ thi công đối với các công trình giao thông
không đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đặc biệt với đường giao thông nông thôn thì bà
con cũng có thể thi công được với loại vật liệu này.
4. ƯU ĐIỂM CỦA CHẤT HRB SO VỚI CÁC CHẤT GIA CỐ ĐẤT KHÁC
Hỗn hợp đất gia cố HRB trong thi công đường có tốc độ đạt cường độ chậm hơn so
với xi măng Portland, về mặt hóa học so với xi măng Portland thì chất HRB ổn định
hơn trong môi trường có nồng độ sunphát cao, chất liên kết thủy hóa ít tỏa nhiệt trong
quá trình thủy hóa và ít bị co ngót hóa học gây đứt gãy hơn xi măng Portland.
Chất HRB trong gia cố đất có độ ẩm ổn định hơn rất nhiều so với vôi trong điều
kiện nồng độ sunphát cao.
Do sự hình thành cường độ chậm hơn xi măng nên trong vòng 1 năm đầu tiên nếu
có xảy ra nứt rạn thì bản thân tự hàn gắn lại.
Tóm lại, trong gia cố đất thì chất HRB linh hoạt hơn xi măng Portland và vôi; chất
liên kết thủy hóa cũng dễ xử lý hơn xi măng Portland trong xử lý cấp phối. Trong thi
công đường, HRB có ưu điểm rất quan trọng là kéo dài thời gian thi công của hỗn hợp
cấp phối đất.
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5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KIẾN NGHỊ
Sau hơn 3 năm chúng tôi cùng Cty TNHH Phú Thiện Phát nghiên cứu sản xuất,
ứng dụng vật liệu HRB trong xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam đã đạt được
một số kết quả sau:
- Nguyên liệu để sản xuất HRB hoàn toàn từ trong nước (không phải nhập khẩu),
việc sử dụng lại tro bay góp phần làm giảm ảnh hưởng đến môi trường của các nhà
máy nhiệt điện.
- Xây dựng xong chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công (gồm 2 bộ kèm theo báo cáo):
+ Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế thi công và nghiệm thu nềm móng mặt đường bằng đất
cát gia cố chất liên kết thủy hóa vô cơ - HRB;
+ Kỹ thuật thiết kế móng mặt đường GTNT bằng đất gia cố HRB tại Việt Nam và
sự tương quan với tiêu chuẩn của Châu Âu và Anh Quốc:
- Bước đầu xây dựng được mức hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công cho kết
cấu đất gia cố HRB thông qua thi công thí điểm một số công trình.
- Hướng dẫn, tư vấn chuyển giao công nghệ cho một số địa phương, nhà thầu và bà
con nắm vững cách thi công loại vật liệu này trong quá trình phát triển giao thông
nông thôn, giao thông nội đồng.
- Tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ đầu tư, địa phương đã sử dụng HRB làm
đường và đã được đánh giá cao.
* Trước những kết quả nghiên cứu, tìm tòi về loại vật liệu HRB mà chúng tôi đã
đạt được, rất mong và hi vọng nó trở thành một trong những tài liệu quốc gia về hướng
dẫn sử dụng kết cấu mặt đường bằng vật liệu bền vững sử dụng ít năng lượng, HRB
được chào đón như những loại vật liệu giá rẻ góp phần phát triển giao thông Việt Nam.
Kiến nghị Bộ GTVT và các cơ quan quản lý ngành giúp đỡ phát triển thành bộ tiêu
chuẩn để bổ sung cho Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây
dựng đường giao thông 22TCN 81 - 84 đã có từ lâu.

Đường nông thôn Kim Động,
Hưng Yên
Sử dụng đất phù sa trộn cát
đen sông Hồng

260

Dự án đường tuần tra biên
giới
Sử dụng đất tại chỗ trong tình
trạng thi công khó khăn

Đồng Nai: Sử dụng đất đồi địa
phương, máy phay nông
nghiệp loại nhỏ để thi công
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NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI ÁP DỤNG
TRONG THI CÔNG CẦU RẠCH MIỄU
NGUYỄN DUY THẮNG
Tổng công ty XDCT Giao thông I
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CẦU CHÍNH CỦA DƯ ÁN
Cầu chính có dạng kết cấu dây văng dầm cứng BTCT, bố trí theo sơ đồ
117+270+117m hai mặt phẳng dây, tháp dạng chữ A cao 101,5 m. Trụ tháp được đặt
trên hệ móng cọc khoan nhồi gồm 20 cọc đường kính 2m hạ sâu vào lòng đất 90m;
hoạt tải thiết kế tiêu chuẩn H30-XB80 (theo Quy trình thiết kế cầu và cống theo trạng
thái giới hạn 22 TCN -18 -79), có tham khảo hoạt tải HL93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế
cầu 22 TCN -272 -05); mặt cầu rộng B = 15.7 m, tĩnh không thông thuyền 37.5 x 250
m, tải trọng va tàu DWT 3610. Địa chất khu vực xây dựng cầu chủ yếu là các lớp cát
đan xen với lớp sét, cầu nằm trong khu vực gió vùng VI.
Cầu được khởi công xây dưng ngày 30/4/2002, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày
19/01/2009.
Đây là công trình cầu có kết cấu hiện đại, công nghệ phức tạp, hoàn toàn do các kỹ
sư, chuyên gia, công nhân Việt Nam lần đầu tiên tự nghiên cứu, thiết kế, xây dựng
thành công. Trong quá trình thi công đã nghiên cứu áp dụng nhiều công nghệ mới,
hiện đại thể hiện trình độ tiến bộ bậc của ngành xây dựng cầu Việt Nam.
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Hình 1. Bố trí chung cầu và mặt cắt ngang dầm
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2. CÔNG NGHỆ THI CÔNG KẾT CẤU MÓNG CẦU CHÍNH
a) Lựa chọn công nghệ: Căn cứ vào đặc điểm địa chất và hồ sơ thiết kế hệ móng
cọc đặc biệt là móng của hai trụ tháp T18, T19 là kết cấu móng cọc khoan nhồi, đường
kính lớn 2 m hạ sâu 90 m nên đã phân tích và lựa chọn công nghệ sử dụng búa rung
VB 170 để hạ cọc định vị và ống vách thép, sử dụng máy khoan QJ250 theo phương
pháp khoan tuần hoàn nghịch để khoan tạo lỗ.
b) Công nghệ gia công và hạ lồng cốt thép: do đặc điểm ở đây được thiết kế là
lồng thép kép và có trọng lượng lớn (61T) nên quá trình lắp hạ được tính toán kỹ
lưỡng. Các lồng thép sau khi được gia công trên bờ vận chuyển ra xà lan đến vị trí trụ,
sử dụng cẩu long môn kết hợp với cẩu nổi hạ lồng thép vào vị trí.
c) Công nghệ đổ bê tông cọc khoan nhồi: Do mỗi cọc có khối lượng bê tông lớn
(>300m3) nên việc thi công bê tông được sử dụng đồng thời hai trạm trộn bê tông, hai
đường ống dẫn bê tông để đảm bảo thời gian đổ bê tông nhỏ hơn 6h, đồng thời để kéo
dài thời gian ninh kết của bê tông sử dụng phụ gia siêu dẻo Sika 2000AT.
3. CÔNG NGHỆ THI CÔNG BỆ TRỤ THÁP
Bệ tháp có kích thước 15 x 50 x 5 m với khối lượng 3300 m3 bê tông. Do kích
thước bệ lớn nên sử dụng hệ thống thùng chụp bằng bê tông ngăn nước. Quá trình đổ
bê tông được chia làm ba giai đoạn và sử dụng hệ thống ống dẫn nước làm mát nhằm
kiểm soát nhiệt trong khối bê tông trong quá trình ninh kết tránh bị nứt (công nghệ đổ
bê tông khối lớn).
4. CÔNG NGHỆ THI CÔNG THÁP CẦU
a) Đặc điểm chung về cấu tạo: Hai tháp T18, T19 có dạng chữ A bằng BTCT đổ
tại chỗ mác 45MPa. Tháp cao 101.514 ( cốt +5 ÷ 106.514) được chia làm 26 đốt từ S1
÷ S26. Chiều cao các đốt h = 4m, riêng chiều cao các đốt S29 (hS9) = 3m; S18 (hs18) =
4.114 m và S26 (hS26) = 1.9 m. Khoảng cách hai nhánh tháp (tim đến tim) tại chân tháp
là 13.6m, tại đỉnh tháp là 1.48 m; từ đốt S1÷S8 tiết diện đặc, có chiều cao h = 2.5 m
chiều rộng thay đổi từ 5.8 ÷ 3.8 m; các đốt từ S9 ÷ S23 B = 3.8 m, h = 2.5 m lòng
rỗng; từ các đốt S23 ÷ S26 tiết diện đặc. Bố trí dầm ngang tại S8.
b) Vệ công nghệ thi công
+ Các đốt từ S1 ÷ S7: sử dụng ván khuôn cố định chống xuống bệ tháp thi công
như các thân trụ thông thường.
+ Bắt đầu từ S8: tiến hành lắp đặt ván khuôn leo để thi công (do CIENCO-1 thiết
kế gia công chế tạo). Ván khuôn leo được di chuyển theo nguyên lý sâu đo bằng hệ
thống thủy lực và các thanh dẫn hướng được liên kết vào phần thân tháp đã thi công.
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Hình 2: Biện pháp thi công các đốt tháp S1÷ S7 bằng đà giáo cố định
+ Sau khi đúc xong đốt S10 di chuyển ván khuôn leo đến vị trí S11, dừng lại tiến
hành lắp hệ thống chống tạm tại đốt S8 (dưới dầm ngang) để tiến hành thi công dầm
ngang (đổ tại chỗ).
+ Lắp đặt đà giáo được chống từ dưới bệ lên để thi công dầm ngang.
+ Sau khi thi công xong dầm ngang tiếp tục thi công các đốt tháp từ S11 đến đốt
S21 bằng ván khuôn leo.
+ Các đốt từ S22 ÷ S26 được thi công bằng đà giáo cố định liên kết vào phần thân
tháp đã thi công.
+ Trong quá trình thi công để đảm bảo ổn định cho tháp từng giai đoạn thi công
tiến hành lắp các thanh chống tạm tại các vị trí S3, S7, S13, S18.
+ Bắt đầu từ đốt S19 ÷ S25 bố trí các ống dẫn hướng cho cáp dây văng.

Hình 3. Thi công các đốt tháp cầu sử dụng công nghệ ván khuôn leo
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Hình 4. Thi công các đốt đỉnh tháp S 22 – S 26 trên đà giáo cố định
5. CÔNG NGHỆ THI CÔNG DẦM CHỦ
a) Đặc điểm chung về cấu tạo: Toàn bộ nhịp dây văng 117+270+117m có dầm chủ
bằng BTCT đổ tại chỗ cấp 50MPa, mặt cắt ngang dạng chữ Π chiều cao dầm 1.95 m
(tim) và 1.8 m (mép) bản mặt cầu dày 0.28 m; theo phương dọc cầu cứ 4.5 m bố trí
một dầm ngang. Hệ cáp văng dùng các bó tao song song (PSS), mỗi bó gồm nhiều tao,
đường kính 15.2 mm, cáp văng được mã kẽm và bọc nhựa chống gỉ, các tao cáp được
đặt trong ống HDPE bảo vệ. Khoảng cách giữa các dây văng là 9 m.
b) Sơ đồ phân chia khối đúc dầm chủ như sau:
(14.15 + 2 + 10x9 + 31 +13x9 + 2 + 13x9 + 31 + 10x9 + 2 +14.15)m
Trong đó khối lượng bê tông cho các loại khối:
+ Khối cạnh trụ T17, T20 dài 14.15 m với khối lượng 414 m3 bê tông.
+ Khối K0 dài 31 m với khối lượng 387 m3 bê tông.
+ Khối thông thường dài 9 m với khối lượng 109 m3 bê tông.
+ Khối hợp long biên dài 2 m với khối lượng 23.9 m3 bê tông.
+ Khối hợp long giữa dài 2 m với 59.9 m3 bê tông.
c) Trình tự thi công các khối dầm:
+ Thi công khối K0: trước tiên lắp đặt hệ đà giáo thi công khối K0 được chống từ bệ
tháp lên, sau đó tiến hành chất tải thử đà giáo, sau khi đã thử tải hệ đà giáo an toàn tiến
hành dỡ tải, lắp dựng ván khuôn cốt thép và tiến hành đổ bê tông. Để phù hợp với điều
kiện thực tế và tránh cho dầm khỏi bị nứt trên chiều dài, dầm được chia làm hai lần đổ:
đợt 1 đổ 15m phía chính giữa dầm trước, đợt 2 đổ phần còn lại.
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Hình 5. Bố trí chung đà giáo thi công khối K0

Hình 6. Lắp dựng đà giáo thi công khối K0
+ Thi công các khối từ K1 ÷ K10: toàn bộ hệ xe đúc do CIENCO 1 thiết kế chế tạo
và thử tải trọng trong nhà máy, sau đó vận chuyển và lắp đặt vào vị trí khối K1, điều
chỉnh cao độ ván khuôn theo độ vồng thiết kế, lắp đặt cốt thép dầm ( trừ mặt cầu), tiến
hành đổ bê tông lần 1. Khi bê tông đạt 80% cường độ tiến hành căng kéo cáp văng lần
1 sau đó lắp đặt cốt thép bản mặt cầu và đổ bê tông lần 2. Khi bê tông đạt 80% cường
độ tiến hành căng cáp dọc dầm chủ và cáp ngang dầm ngang sau đó tiến hành căng cáp
dây văng lần 2 đến trị số thiết kế. Các đốt từ K2 ÷ K10 tiến hành tương tự.
+ Thi công khối cạnh trụ và hợp long các nhịp biên: Việc thi công khối cạnh trụ phải
tính toán sao cho khi thi công xong có thể hợp long được ngay. Trình tự lắp dựng đà
giáo thử tải và đổ bê tông khối cạnh trụ giống như khối K0. Sau khi thi công xong khối
cạnh trụ, cố định xe đúc trên nhịp chính tại vị trí K10, di chuyển xe đúc phía nhịp biên
về cách khối cạnh trụ 4.5m gông chặt vào phía khối cạnh trụ sau đó tiến hành lắp đặt
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ván khuôn, kiểm tra cao độ, lắp đặt cốt thép và tiến hành đổ bê tông hợp long nhịp biên.
Khi bê tông đạt 80% cường độ tiến hành căng kéo cáp dự ứng lực dọc và dầm ngang.
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Hình 7. Thi công đúc hẫng cân bằng các khối dầm chủ
+ Thi công khối K11 ÷ K13 và hợp long nhịp giữa: các khối K11 ÷ K13 được thi
công tương tự như K2 ÷ K10. Khi thi công xong K13 xe đúc được gông chặt xuống
dầm (cả 2 phía) sau đó gia tải vào mũi xe đúc 1 lực 150KN, sau đó tiến hành kiểm tra
cao độ 2 mặt cắt của đốt hợp long đảm bảo, tiến hành lắp đặt ván khuôn cốt thép và đổ
bê tông hợp long giữa (để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ chọn thời điểm đổ vào ban
đêm). Sau khi bê tông đạt 80% cường độ tiến hành căng cáp dọc, cáp ngang sau đó
tháo bỏ xe đúc, hệ cáp giằng tạm và đà giáo khối cạnh trụ.

Hình 8. Thi công khối cạnh trụ và hợp long biên

267

Vấn đề giữ ổn định trong qua trình đúc dầm: để giữ ổn định dầm trong quá trình
đúc hẫng theo thiết kế ban đầu sử dụng các trụ tạm đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi
và neo vào dầm tại vị trí K5; trong quá trình thi công thực tế, để đẩy nhanh tiến độ và
giảm chi phí nhà thầu đã đề xuất phối hợp cùng tư vấn thiết kế sử dụng hệ neo tạm
thay thế bằng bốn bó cáp neo vào vị trí K5 và chân tháp giảm chi phí hàng tỷ VNĐ.
6. CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ VÀ ĐO ĐẠC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY
DỰNG CẦU
Định vị ống dẫn hướng: do ống dẫn hướng đòi hỏi độ chính xác rất cao (sai số về
vị trí không quá ± 5 mm; sai số tuyệt đối của góc phương vị 0.25º), trong khi các ống
dẫn hướng lại ở vị trí rất cao không thể sử dụng các phương pháp đo đạc thông thường
(máy thủy bình dẫn cao độ); do đó phải sử dụng phương pháp lượng giác và sử dụng
máy toàn đạc TP1200 của hãng Leika có độ chính xác đo góc nhỏ hơn 1’. Các ống dẫn
hướng được lắp dưới mặt đất theo hệ tọa độ địa phương và gắn vào hệ khung cốt cứng
sau đó cẩu lắp vào vị trí, sử dụng hai máy toàn đạc đo giao hội hai bờ 3 lần thuận kính,
3 lần đảo kính để lấy trị số trung bình nếu có sai số được điều chỉnh bằng hệ vi chỉnh
được gắn sẵn trên hệ khung cốt cứng.

Hình 9. Lắp ống dẫn hướng dưới đất

Hình 10. Lắp ống dẫn hướng trên tháp

Đo đạc trong quá trình thi công: như cao độ, tim dọc, tim ngang, độ vồng đều sử
dụng máy toàn đạc điện tử và đo giao hội từ hai bờ.
7. CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Tại dự án cầu Rạch Miễu, bê tông được thiết kế với mác cao 45MPa (cho tháp) và
50MPa (cho dầm) nên lựa chọn cấp phối và duy trì sự ổn định cường độ là rất quan
trọng, bằng các thí nghiệm cụ thể tại hiên trường nhà thầu đưa ra cấp phối với:
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Tỷ lệ nước / xi măng

: 0.33

Tỷ lệ đá / xi măng

: 2.16

Tỷ lệ cát / xi măng

: 1.45

Hàm lượng xi măng tối đa 500 kg với độ sụt từ 18 ÷ 22 cm để đảm bảo cho bê
tông vừa kéo dài thời gian ninh kết ( phục vụ thi công), vừa sớm phát triển cường độ,
nhà thầu đã sử dụng phụ gia hóa dẻo Viscocrete 3400 của Sika. Kết quả toàn bộ quá
trình lấy mẫu cho các lần đổ bê tông đều đảm bảo 100% yêu cầu thiết kế.
8. CÔNG TÁC THI CÔNG DÂY VĂNG
Hệ thống dây văng sử dụng tại cầu rạch Miễu là hệ SSI 2000 của VSL. Toàn bộ
quá trình lắp đặt, hàn nối ống HDPE và lắp các tao cáp là công nghệ hiện tại đã được
chuyển giao thực hiện một cách thuần thục.
Việc tính toán lực căng trong các tao cáp văng phù hợp với công nghệ căng từng
tao (strand by strand) đảm bảo yêu cầu khi căng đến tao cáp cuối cùng lực căng trong
tất cả các tao cáp bằng nhau và bằng tổng lực căng của bó cáp. Tại dự án cầu Rạch
Miễu, CIENCO 1 đã tiếp cận, tiến hành lắp đặt một số bó cáp đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật. Đối với tính toán lực căng hiện nay sử dụng các phần mềm tính toán chuyên
dụng hiện đại đã hoàn toàn giải quyết được.
9. VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG
Trong suốt quá trình thi công cầu Rạch Miễu không để xảy ra một sự mất an toàn
lao động nào đáng tiếc nào, đó là nhờ tuân thủ tuyệt đối các quy trình về an toàn lao
động, qui trình vận hành máy, thiết bị (đặc biệt là cần cẩu tháp, vận thăng ..).
Toàn bộ các hệ đà giáo đưa vào sử dụng đều được tra, kiểm toán và thử tải thận
trọng trước khi đưa vào thi công.
Bố trí cán bộ phụ trách công tác an toàn làm việc đầy đủ trên công trường đặc biệt
tại hai vị trí trụ tháp để kiểm soát công việc và báo cáo an toàn hàng ngày.

Hình 11. Hợp long nhịp chính, hoàn thành công trình
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10. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ MỚI TẠI DỰ ÁN
Ứng dụng thành công nhiều công nghệ hiện đại, phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên
môn sâu thông qua dự án xây dựng cầu Rạch Miễu đã hội tụ đủ các yêu cầu về chất
lượng, mỹ thuật, an toàn là bước tiến lớn về kỹ thuật - công nghệ trong lĩnh vực xây
dựng cầu Việt Nam. Bài học kinh nghiệm đúc kết được là:
- Có sự quan tâm đánh giá đúng vai trò của kỹ thuật - công nghệ đối với sự phát
triển của ngành, quyết tâm vượt khó khăn để đổi mới, “hiện đại hóa’ công nghệ nhằm
tăng năng suất, chất lượng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và các cơ quan chức
năng ngành GTVT.
- Có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho lộ trình nghiên cứu, nắm bắt, chuyển giao,
làm chủ công nghệ hiện đại: hợp tác với các đối tác nước ngoài để chuyển giao công
nghệ thông qua các dự án có nguồn vốn ODA xây dựng các công trình cầu Mỹ Thuận,
cầu Kiền, cầu Bính, cầu Bãi Cháy…quá trình nỗ lực tìm tòi, học hỏi, đúc kết kinh
nghiệm, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước qua các dự án xây dựng cầu
dây văng quy mô vừa như cầu Sông Hàn, cầu Đakrông...
- Đội ngũ cán bộ, kỹ sư tham gia dự án có tâm huyết, có khát vọng vươn tới trình
độ cao, đủ khả năng tiếp thu, cập nhật công nghệ hiện đại, có quá trình tích lũy kinh
nghiệm qua việc tham gia các dự án xây dựng cầu lớn, bám sát hiện trường, giải quyết
chính xác và kịp thời các vấn đề kỹ thuật trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu;
giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công.
- Sự tự tin dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc (tự thiết kế chế
tạo ván khuôn leo, xe đúc dầm), quyết tâm vượt khó, nhận thức rõ sự cần thiết phải
đầu tư đổi mới công nghệ của các đơn vị tham gia thi công.
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CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG
SỤT TRƯỢT VÀ KIÊN CỐ HÓA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2005-2010 Ở VIỆT NAM
PGS.TS. DOÃN MINH TÂM
Viện trưởng - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT:
Vấn đề sụt trượt đất trên đường giao thông luôn là một trong các vấn đề thời sự
của ngành GTVT và là một trong các mối hiểm họa thiên nhiên gây ra phổ biến nhất
vào các mùa mưa lũ hàng năm ở nước ta. Để phòng chống sụt trượt đất, ngành GTVT
đã có nhiều kinh nghiệm và thành công trong công tác đảm bảo giao thông, tuy nhiên
tại các Dự án kiên cố hóa nhằm chủ động ngăn chặn hiện tượng sụt trượt đất và đảm
bảo ổn định mái dốc bền vững trên mạng lưới đường giao thông thì các công nghệ
được lựa chọn và áp dụng thời gian qua còn cần phải xem xét và đánh giá về hiệu quả.
Báo cáo này nhằm tổng kết các công nghệ truyền thống và công nghệ mới của ngành
GTVT đã được áp dụng trong 5 năm qua (từ 2005-2010) để từ đó rút ra các kết luận
để tham khảo và phổ biến về hiệu quả và phạm vi áp dụng thích hợp của các công
nghệ phòng chống sụt trượt đất và kiên cố hóa công trình giao thông ở nước ta.
1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỤT TRƯỢT ĐẤT ĐÁ TRÊN CÁC
TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam châu Á. Lãnh
thổ Việt Nam chạy dọc bờ biển phía đông của bán đảo này. Việt Nam có biên giới đất
liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km) và Campuchia (1.228 km) và bờ biển
dài 3.444 km tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan. Việt Nam có
diện tích 331.212 km², bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền, cộng với 4.200 km²
thềm lục địa và hơn 2.800 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần bờ và xa bờ.
Địa hình Việt Nam rất đa dạng theo các vùng tự nhiên như vùng Tây Bắc, Đông
Bắc, Tây Nguyên có những đồi và những núi đầy rừng, trong khi đất phẳng che phủ
khoảng ít hơn 20%. Núi rừng chiếm độ 40%, đồi 40%, và độ che phủ khoảng 75%. Các
vùng đồng bằng như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng
duyên hải ven biển như Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhìn tổng thể Việt Nam gồm
ba miền với miền Bắc có cao nguyên và vùng châu thổ sông Hồng, miền Trung là phần
đất thấp ven biển, những cao nguyên theo dãy Trường Sơn, và miền Nam là vùng châu
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thổ Cửu Long. Điểm cao nhất Việt Nam là 3.143 mét, tại đỉnh Phan Xi Păng, thuộc dãy
núi Hoàng Liên Sơn. Diện tích đất canh tác chiếm 17% tổng diện tích đất Việt Nam.
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ở miền Nam với hai mùa (mùa mưa, từ giữa
tháng 5 đến giữa tháng 9, và mùa khô, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4) và khí hậu gió
mùa ở miền Bắc với bốn mùa rõ rệt (mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông). Do nằm
dọc theo bờ biển, khí hậu Việt Nam được điều hòa một phần bởi các dòng biển và mang
nhiều yếu tố khí hậu biển. Độ ẩm tương đối trung bình là 84% suốt năm. Hàng năm,
lượng mưa trung bình cả nước từ 1.200 đến 3.000 mm, cá biệt có địa phương đạt tới 4.
000 - 4.500 mm/ năm. Số giờ nắng khoảng 1.500 đến 3.000 giờ/năm và biên độ dao
động nhiệt độ từ 5 °C đến 37 °C. Cá biệt có từng thời điểm nhiệt độ xuống tới 0oC (tại
Sa Pa) và cao tới 40 - 45oC (tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình). Hàng năm, Việt Nam
luôn phải đối phó để phòng chống bão và lụt lội với 5 đến 10 cơn bão/năm.
Chính vì vậy, hiện tượng sụt trượt đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên
phổ biến nhất thường gặp trên các tuyến đường giao thông và các khu dân cư vùng núi
về mùa mưa bão ở Việt Nam khi các tuyến đường vùng núi và các khu dân cư chạy
dọc theo các tuyến đường nằm trong các khu vực khí hậu khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng
mưa nhiều, địa hình cao, phân cắt mạnh và có cấu trúc địa chất phức tạp.
Để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và giảm nhẹ thiên tai do trượt đất gây ra trên thế
giới, ngày 21/ 01/ 2002 tại Kyoto (Nhật Bản) đã thành lập Tổ chức hợp tác Quốc tế về
phòng chống trượt đất ICL (International Consortium on Landslides). Đây là một tổ chức
phi Chính phủ, phi lợi nhuận, nhận được sự bảo trợ của các tổ chức quốc tế danh tiếng
như: UN, UNESCO, WMO, FAO,… và sự hỗ trợ về tài chính của Chính Phủ Nhật, Mỹ,
Italia, Canada và Nauy. ICL hiện là tổ chức lớn nhất hành tinh chuyên nghiên cứu và bàn
các biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các thiệt hại do trượt đất gây ra. Tổ chức ICL
hiện có 52 thành viên từ nhiều Quốc Gia trên thế giới tham gia. Trong đó, Viện KH&CN
GTVT (Việt Nam) là thành viên chính thức mới được công nhận và có những hoạt động
chuyên môn tham gia trong Tổ chức trượt đất Quốc tế này kể từ tháng 5/ 2010.
Theo kết quả nghiên cứu của ICL, thiệt hại trung bình về người do trượt đất gây ra
hàng năm tại Trung Quốc là 150 người/ năm; tại Italia 60 người/ năm; tại Mỹ 50
người/ năm. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo số liệu thống kê sơ bộ, số người bị thiệt
mạng trung bình hàng năm do sụt trượt đất gây ra khoảng 25-30 người/ năm. Theo số
liệu nghiên cứu thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ thế giới (CRED), thiệt hại do các tai
biến thiên nhiên gây ra hàng năm trên thế giới, được nêu trên Hình 3, cho thấy thiệt hại
về người và của do bão lũ gây ngập lụt chiếm tỷ lệ cao nhất (39%), tiếp đó là các thiệt
hại do động đất gây ra (chiếm 36%), đứng thứ 3 là thiệt hại do trượt đất gây ra (chiếm
17%), cuối cùng là các loại thiệt hại do khí xoáy, lốc (7%) và do nhiệt độ tăng cao
hoặc giảm mạnh đột ngột gây ra (chiếm khoảng 1%).
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Hình 1. Bản đồ hành chính Việt
Nam và tuyến trục Quốc lộ 1A

Hình 2. Bản đồ phân vùng các khu vực chịu
ảnh hưởng mạnh của trượt đất trên thế giới
(Nguồn trích dẫn theo ICL)

Tại Việt Nam, hiện tượng sụt trượt đất luôn là một trong những dạng tai biến thiên
nhiên nguy hiểm và gây nhiều sự cố nhất, tuy thiệt hại về người do sụt trượt đất gây ra
không nặng nề như do bệnh tật và TNGT gây ra, nhưng về mặt xã hội thì bão lũ, ngập
lụt và sụt trượt đất luôn là một cặp “bài trùng” đi cặp với nhau về mùa mưa bão hàng
năm, đã trở thành một trong những mối hiểm họa thiên nhiên gây xáo trộn đời sống
nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa
phương về mùa mưa bão ở Việt Nam.

Hình 3. So sánh thiệt hại do các loại tai biến thiên nhiên gây ra
(Nguồn trích dẫn: Hội Chữ thập đỏ Quốc tế)
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Theo số liệu thống kê đến năm 2000 của Bộ GTVT, tổng chiều dài các tuyến Quốc
lộ của Việt nam dài khoảng 15 360 Km, chiếm 7,4% tổng chiều dài mạng lưới đường
bộ cả nước. Trong đó, có tới ¾ chiều dài các tuyến quốc lộ này đi trên địa hình vùng
núi. Theo tổng kết của Viện KH&CN GTVT, các vùng thường xảy ra hiện tượng sụt
trượt đất ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở các tuyến đường giao thông vùng núi Tây
Bắc và các tuyến đường nằm dọc hoặc cắt ngang dãy Trường Sơn từ Nghệ An vào đến
Kon Tum, với tổng chiều dài các đoạn đường thường xảy ra sụt trượt đất trên 3000
Km. Khối lượng đất sụt trung bình hàng năm do mưa bão gây ra trên các tuyến đường
giao thông, tùy theo số trận bão đổ bộ vào đất liền và cường độ mưa bão gây ra tại các
địa phương, thường dao động từ 500 000 m3 đến 600 000 m3/ năm. Cá biệt có năm
khối lượng đất sụt trên các tuyến đường vượt tới trên 1 triệu m3/ năm (xảy ra vào mùa
mưa bão cuối năm 1999-2000).
Liên quan đến trượt đất, dưới góc độ địa chất, một số tác giả ở Việt Nam đã công
bố kết quả nghiên cứu cho thấy trên vùng Tây Bắc hiện nay còn có 14 đứt gãy kiến tạo
lớn vẫn đang trong giai đoạn hoạt động, trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định chung của
mái dốc nền đường đi trong khu vực và tạo ra tiềm năng lớn cho các hiện tượng sụt
trượt đất phát triển trên nền các đới phá hủy kiến tạo này. Còn đối với các tuyến đường
vùng núi qua khu vực miền Trung, do phải cắt qua các đứt gãy trái A Lưới, đứt gãy
trái Huế và hàng chục đứt gãy lớn nhò khác cho nên tình hình sụt trượt đất diễn ra trên
Đường HCM diễn ra rất mạnh mẽ, điển hình trên các đoạn Hương Khê - Tân Ấp, Ngã
ba Pheo - bắc cầu Bùng, Khe Gat - đèo U Bò, Đăkrông - Tà Rụt - Peke, A Đơt - A tep
- Hiên - Thạnh Mỹ, cầu Xơi - Khâm Đức - Đăk Zôn - Đăk Pet - Đăk Glei ... với tổng
số trên 800 điểm sụt lở có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Riêng trong đợt mưa bão do cơn
bão số 9 (Ketsana, 10/ 2009) gây ra, chỉ tính từ Đăk Krông (Quảng Trị) trở vào đến
đèo Lò Xo (Quảng Ngãi), theo thống kê sơ bộ của Viện KH&CN GTVT, đã xuất hiện
thêm gần 400 điểm sụt trượt lớn nhỏ. Trong khi đó, theo báo cáo tổng hợp của Ban
QLDA Đường HCM, tính đến năm 2007, toàn tuyến đường HCM đã xây dựng trên
150 000 m dài tường chắn để phòng chống đất sụt nhưng cho đến nay tình hình chung
cho thấy vẫn chưa thể khắc phục được hiện tượng đất sụt này trên toàn tuyến này.
Hiện tượng sụt trượt, sạt lở đất tại các khu dân cư vùng núi cũng là một dạng tai
biến thiên nhiên luôn đe dọa an toàn và gây ra những thiệt hại về người và của cho
người dân sống tại các bản, làng ở vùng núi Tây Bắc và khu vực miền Trung của Việt
Nam. Như Báo Lao Động ngày 17/ 9/ 2004 đã đưa tin về trận sạt lở núi ở thôn Sùng
Hoàng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lao Cai) vào hồi 21h ngày 13/ 9/ 2004, với trên
một vạn mét khối đất đá từ trên cao đổ ập xuống tạo ra chiều rộng vết trượt 100m, dài
400m, đã vùi lấp hoàn toàn 4 ngôi nhà của đồng bào dân tộc Dao, 23 người chết và
mất tích cùng với trâu, bò, lợn gà, thóc lúa, đồ đạc,... Trước đó, trong tháng 7/2004, tại
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Km 119+100, Quốc lộ 4D (từ Sa Pa đi Lào Cai), sau cả tuần mưa lớn, đất sụt lở từ
sườn núi đã đổ ập xuống một dãy nhà lán trại tại công trường của Công ty Xây dựng
cầu đường Nam Tiến, làm chết 2 người và hất xuống suối Móng Sến làm cuốn trôi một
xe Ôtô tải và vùi lấp, làm hư hại một số xe khác. Cũng trên tuyến đường QL4D này
nhưng tại Km 119+300, vào tháng 7/ 1998, vào khoảng 10h sáng, đất sạt lở ở dạng
dòng bùn đá từ trên sườn núi cao 120m đã bất thần đổ ập xuống làm chết 4 người đang
sinh sống trong 2 căn nhà dưới chân núi và vùi lấp làm chết 8 người khác đi qua
đường. Vào giữa tháng 7/ 1995, tại khu vực Km 125-Km 126, Quốc lộ 37 cắt qua thị
xã Yên Bái, khối đất sườn đồi từ độ cao 60-70m từ đồi Minh Tân, đã trượt xuống phá
huỷ 24 ngôi nhà xây dựng kiên cố dưới chân đồi, làm thiệt mạng 1 người. Khối trượt
này đã tạo nên một vách trượt phía đỉnh đồi cao 8m và làm trồi mặt đường nhựa lên
cao 1,50m như một con đê. Còn tại tỉnh Sơn La, sau đợt lũ quét lịch sử xảy ra vào
tháng 9/ 1991, trên đoạn Km 324, Quốc lộ 6, mặt đường đã bị trượt xuống 0,50m về
phía taluy âm. Khối đất trượt đã phá huỷ toàn bộ 20 dãy nhà xây vừa mới hoàn thành
của khu tập thể Ngân hàng Sơn La nằm phía dưới taluy âm. Rất may, do thời điểm đó
chưa có gia đình nào dọn đến ở, cho nên đã không xảy ra thiệt mạng về người. Cũng
vào thời điểm đó, trên đường Tô Hiệu - một trong những tuyến phố chính thuộc trung
tâm thị xã Sơn La, đã xuất hiện một khối đất mất ổn định trên sườn đồi Khau Cả từ độ
cao 70m, trên chiều dài 120m, trượt xuống làm phá huỷ 12 ngôi nhà dưới chân đồi,
làm đổ vỡ 2 tường chắn và một trạm bán xăng. Khối đất trượt đã gây nên nhiều vách
trượt và vết nứt chạy ngang trên sườn đồi, làm trồi đất nền lên cao 0,50m và cắt đứt tất
cả các móng nhà xây dưới chân đồi. Ngoài ra, hiện tượng sạt đất làm vùi lấp nhà dân
sống ở chân đồi, gây thiệt hại về người và của cho dân, vẫn thường xuyên xảy ra về
mùa mưa hàng năm tại các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Lao Cai, Nghĩa Lộ, Lai Châu,
Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, ... Gần đây nhất, trong tháng 8/ 2010, là các vụ
sạt lở đất làm chết 7 người ở Mù Cang Chải (Yên Bái), làm chết 3 người ở TP Hạ
Long (Quảng Ninh).
Rõ ràng là hiện tượng sụt trượt đất ở Việt Nam đã trở thành một trong những dạng
tai biến thiên nhiên nguy hiểm, diễn ra hàng năm, gây nên những thiệt hại về người và
của cho nhân dân các địa phương, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình
đường giao thông, không chỉ gây nên tình trạng tắc đường, ảnh hưởng đến an toàn cho
người và các phương tiện qua lại, mà còn gây nhiều khó khăn, trở ngại cho công tác
quản lý và khai thác các công trình đường bộ về mùa mưa. Kinh phí nhà nước chi hàng
năm cho công tác phòng chống bão lũ, đảm bảo giao thông và kiên cố hóa xử lý sụt
trượt đất trên các tuyến đường giao thường chiếm hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng
(tương đương hàng chục đến hàng trăm triệu USD). Vì vậy, việc thúc đẩy nghiên cứu
và chủ động phổ biến, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp phòng chống trượt đất có
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hiệu quả trên các tuyến đường giao thông và tại các khu dân cư ở các địa phương vùng
núi là việc làm rất cần thiết, mang ý nghĩa khoa học, thực tiễn và nhân văn, tất cả vì
mục tiêu an sinh xã hội, an toàn giao thông và góp phần giữ vững sự ổn định và phát
triển kinh tế xã hội tại các địa phương vùng núi ở Việt Nam.
2. TỔNG KẾT PHÂN LOẠI SỤT TRƯỢT ĐẤT ĐÁ TRÊN ĐƯỜNG
GIAO THÔNG
Theo kết quả nghiên cứu của Viện KH&CN GTVT, cơ sở khoa học để phân loại
các hiện tượng sụt trượt đất xảy ra trên đường giao thông ở Việt Nam là phải dựa một
phần vào các kết quả nghiên cứu phân loại trượt đất đã được nhiều nước công bố trên
thế giới, đồng thời phải dựa vào kết quả nghiên cứu tại chỗ và chi tiết về:
- Bản chất của hiện tượng, cơ chế phát sinh, phát triển của hiện tượng.
- Xem xét các điều kiện và nguyên nhân chính phát sinh ra hiện tượng.
- Các đặc điểm về biến dạng, sự dịch chuyển và các vết lộ tại hiện trường.

Hình 4a. Trượt đất (Slide, Landslides)

Hình 4b. Sụt lở đất (Topples, Earthflows, Debris Avalanche)
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Hình 4c. Xói đất (Soil Erosion, Debris Flows)

Hình 4d. Đá lở, đá lăn (Rockfall)
Hình 4. Các dạng cơ bản của hiện tượng sụt trượt đất
trên đường giao thông ở Việt Nam
(Theo kiến nghị phân loại của Viện KH&CN GTVT, 12/2009)
Từ kết quả theo dõi, thống kê trên 1000 vị trí sụt đất, kết hợp nghiên cứu và kiểm
chứng về phân loại sụt trượt đất tại Việt Nam trong suốt 35 năm qua, ứng với điều kiện
địa hình và địa chất của Việt Nam, cho đến nay Viện KH&CN GTVT đã trình Bộ
GTVT xem xét và chấp thuận phân chia ra 4 dạng sụt trượt cơ bản, đó là: Trượt đất;
Sụt lở đất; Xói sụt đất; và Đá lở, đá lăn. Các dạng sụt trượt đất cơ bản, theo cách phân
loại của Việt Nam, được minh họa và thể hiện trên Hình 1 (a,b,c,d)
Việc xem xét đề xuất và lựa chọn công nghệ xử lý sụt trượt đất được xem là hợp lý
chỉ trên cơ sở khảo sát cụ thể, phân tích và giải thích một cách logic về các điều kiện
bất lợi và các nguyên nhân trực tiếp gây nên hiện tượng. Từ đó, trên cơ sở nắm vững
bản chất của hiện tượng sụt trượt đó, tư vấn thiết kế mới cơ sở để đề xuất và lựa chọn
công nghệ và biện pháp thiết kế để xử lý cho phù hợp. Để lựa chọn công nghệ xử lý
đất sụt thích hợp, cần phải thỏa mãn được 02 yêu cầu sau đây:
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- Yêu cầu 1: Công nghệ được lựa chọn phải góp phần đảm bảo hoặc là tạm thời
hoặc là bền vững, lâu dài đối với sự ổn định mái dốc và an toàn cho người và phương
tiện qua lại.
- Yêu cầu 2: Công nghệ được lựa chọn phải phù hợp với chủ trương đầu tư và khả
năng cấp kinh phí của cấp có thẩm quyền. Theo đó, tùy theo chủ trương đầu tư, mà có
thể lựa chọn các công nghệ đơn giản, rẻ tiền hoặc các công nghệ hiện đại đủ khả năng
kiên cố hóa, đòi hỏi kinh phí lớn hơn nhưng công trình lại có thể đạt được độ bền vững
và ổn định cao hơn.
3. TỔNG KẾT CÁC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC DÙNG TRONG XỬ LÝ ĐẤT
SỤT TỪ NĂM 2005 - 2010
Theo tổng kết của Viện KH&CN GTVT, trong 05 năm qua (từ 2005-2010), việc
ứng dụng các công nghệ để phòng chống sụt lở đất đá hoặc kiên cố hóa các đoạn đường
đi qua khu vực có sụt trượt hoạt động mạnh, được chia ra làm 2 loại chính, đó là:
3.1. Các công nghệ đơn giản, mang tính giải quyết tình thế, tạm thời trong
phòng chống trượt đất, chủ yếu để đảm bảo giao thông, với yêu cầu vừa phải rẻ tiền
và vừa phải thi công nhanh để đảm bảo giao thông, đó là các công nghệ:
- Cắt cơ giảm tải kết hợp thoát nước trên các cơ
- Trồng cỏ tạo lớp phủ thực vật trên bề mặt taluy để chống xói
- Tường xếp rọ đá chân tauy bị sụt lở quy mô nhỏ
- Tường cừ đóng cọc tre gia cố taluy nền đường bị xói lở quy mô nhỏ
- Tường đá xếp khan chân taluy bị sụt lở nhỏ
- Tường đá hộc xây để xử lý sụt lở quy mô nhỏ
Ngoài ra, để đảm bảo giao thông nhanh, nhất là đối với các đoạn đường bị sạt lở
taluy âm có nguy cơ gây mất nền đường thì trong thực tế còn có thể áp dụng công
nghệ làm đường tránh hoặc công nghệ lao lắp dầm Belley để đi tạm qua đoạn mất nền
đường do sụt trượt.
3.2. Các dạng công nghệ hiện đại hơn, đảm bảo khả năng bền vững hoặc kiên
cố hóa được dùng phòng chống trượt đất, có tác dụng xử lý triệt để hơn, bền vững
theo thời gian sử dụng lâu bền hơn nhưng lại thường đòi hỏi thời gian thiết kế và
thi công lâu hơn, đắt tiền hơn. Đó là các loại công nghệ:
- Tường chắn bê-tông
- Tường chắn BTCT
- Tường chắn móng cọc
- Kết cấu cọc ghim chống trượt đất
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- Lớp kết cấu gia cố bề mặt chống xói bằng cấu kiện BTXM hoặc khối xây
- Neo ổn định mái dốc
Trong khoảng thời gian 5 năm gần đây, ngành GTVT nước ta đã bắt đầu ứng dụng
công nghệ neo để xử lý sụt trượt đất. Cho đến nay đã có ít nhất 2 vị trí đã được ứng
dụng công nghệ neo để xử sụt trượt đất, đó là vị trí trên đèo Đá Đẽo (thuộc đường HCM
qua địa phận Quảng Bình) và vị trí trượt đất quy mô lớn trên QL70 (gần TP Lào Cai).
a)

b)

Hình 2. Các công trình bền vững hóa phòng chống sụt trượt
tại Việt Nam do Viện KH và CN GTVT đảm nhiệm thiết kế đã được xây dựng
và làm việc ổn định trên đường Hồ Chí Minh
a) Kết cấu neo ổn định mái dốc trên đèo Đá Đẽo, đường HCM, hoàn thành năm 2007
b) Kết cấu tường chắn kết hợp lớp phủ bề mặt chống xói trên đường HCM, đoạn A
Đơt - A Tep, 2008
3.3. Phạm vi áp dụng công nghệ thích hợp
Trong số 4 dạng đất sụt chủ yếu nêu trên, tại Việt Nam theo thống kê cho thấy,
dạng sụt lở xuất hiện cao nhất và là dạng chủ yếu trên các tuyến đường, với tỷ lệ
chiếm khoảng 60%. Trong khi đó, dạng trượt đất, tuy chỉ chiếm có khoảng 10-15%
nhưng lại là dạng khó xử lý nhất và đòi hỏi kinh phí xử lý cao nhất. Các dạng sụt đất
nói trên chỉ xảy ra trong những điều kiện nhất định, thường là xảy vào mùa mưa và
phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất cấu tạo, ĐCCT, ĐCTV và
thuỷ văn. Các công nghệ chủ yếu được sử dụng trong công cuộc đấu tranh chủ động
phòng chống sụt lở được thể hiện rõ nét trong các Dự án kiên cố hoá hạ tầng cơ sở
giao thông đường bộ. Theo tổng kết của Viện KH&CN GTVT, từ kết quả thiết kế xử
lý trên 1000 vị trí sụt trượt đất trên đường giao thông, có thể tham khảo tóm tắt sử
dụng công nghệ hợp lý nêu ở Bảng 1.
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Bảng 1. Tổng kết phạm vi áp dụng các công nghệ trong phòng chống đất sụt
STT
1

2

3

4

5

Hiện tượng đất sụt

Công nghệ hợp lý

Nơi đã áp dụng

San bạt, thoát nước đỉnh, trồng cỏ
Cắt cơ giảm tải kết hợp xây tường
Cắt cơ giảm tải, tường chắn BT, rãnh
đỉnh, gia cố bề mặt

Đèo Hải Vân,
QL1A
Đường vào Ialy
Cửa hầm Hải Vân

Tường chắn BTCT kết hợp cắt cơ
giảm tải.
Tường BTCT móng cọc, cắt cơ, thoát
nước ngầm, rãnh đỉnh.
Tường neo hoặc khung neo.

QL 4D Đường Tô
Hiệu (TP. Sơn
La),
Đường
HCM,
QL37
(Yên Bái)

Chống sạt lở mất nền
đường:
Đắp lại kèm biện pháp kè rọ đá
Sạt lở quy mô nhỏ
Xây tường kè BT, đắp lại và gia cố
Sạt lở quy mô vừa
Xây tường kè BTCT hoặc tường
móng cọc
Sạt lở quy mô lớn
Tránh tuyến cục bộ

Đèo Hải Vân
QL 49
QL27,
Đường
HCM, QL1A

Chống sụt lở taluy:
Taluy cao dưới 10 m
Taluy cao trên 10 m
Taluy cao trên 20 m
Chống trượt đất:
Trượt nông
Trượt sâu

Chống xói sụt:
Xói sụt quy mô nhỏ
Xói sụt quy mô vừa
Xói sụt quy mô lớn
Chống đá rơi, đá lăn:
Quy mô nhỏ
Quy mô vừa
Quy mô lớn

San bạt, trồng cỏ
Làm rãnh đỉnh, gia cố bề mặt
Xây tường, rãnh đỉnh, gia cố bề mặt

Ialy, đèo Hải Vân
đèo Hải Vân
đèo Tà Lương, A
Co

Đường vào Ialy
Cạy dọn đá
Khoan neo treo lưới, lập lưới chắn đá Ialy, đèo Hải Vân
Khung neo dự ứng lực để ghim các Đường HCM
khối đá

Tuy nhiên, do trình độ công nghệ, hiểu biết và kinh phí dành cho phòng chống sụt
trượt đất ở Việt Nam hiÖn nay còn ở mức hạn chế, cho nên bên cạnh những thành tựu
bước đầu đã đạt được, tại Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần phải được tổ chức nghiên
cứu và ứng dụng tiếp. Các vấn đề chính còn cần được tiếp tục nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ trong lĩnh vực phòng chống sụt trượt đất ở Việt Nam trong thời gian
tới, đó là:
- Công nghệ theo dõi, quan trắc và dự báo trượt đất
- Công nghệ theo dõi động thái và kiểm soát nước ngầm
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- Xây dựng bản đồ trượt đất Việt Nam
- Hoàn thiện công tác thí nghiệm và xử lý, lựa chọn số liệu tính toán
- Công nghệ mới và hiện đại đi kèm với các phần mềm tính toán và xử lý số liệu
trong khảo sát và thiết kế xử lý trượt đất
- Xây dựng các Dự án hoặc chương trình hợp tác Quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về
công nghệ của các nước, đặc biệt là Nhật, là Quốc Gia có truyền thống và kinh nghiệm
trong đối phó với trượt đất.
- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, dưới dạng TCVN hoặc TCCS, liên quan đến
khảo sát và thiết kế xử lý sụt trượt đất trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu ứng
dụng tại Việt Nam và kết quả nghiên cứu đã công bố của các Quốc Gia, đặc biệt của
Nhật trong lĩnh vực phòng chống tai biến thiên nhiên do trượt đất gây ra.
- Xây dựng chính sách và tăng cường phổ biến tuyên truyền phòng chống trượt đất
trong dân tại các địa phương thường xảy ra sụt trượt đất.
4. KẾT LUẬN
Mỗi một loại hình sụt trượt đều có đặc điểm và nguyên nhân phát sinh riêng, do đó
cần phải lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý nó. Để có thể lựa chọn và quyết định
sử dụng công nghệ hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh tế - kỹ thuật trong cuộc đấu
tranh phòng chống sụt trượt và kiên cố hóa công trình giao thông đoạn qua khu vực có
sụt trượt hoạt động mạnh, cần tuân thủ theo trình tự như sau:
- Khảo sát địa hình, ĐCCT, ĐCTV và tổ chức đo vẽ ĐCCT để phát hiện các vết lộ
ĐCCT động lực nhằm xác định hình loại sụt trượt theo bảng phân loại.
- Sau khi xác định được chính xác loại hình sụt trượt, căn cứ vào chủ trương đầu
tư, để lựa chọn công nghệ đơn giản hay hiện đại tương ứng với các giải pháp đảm bảo
giao thông mang tính tình thế, tạm thời hay kiên cố hóa mang tính ổn định bền vững
lâu dài.
- So sánh phương án để lựa chọn công nghệ thích hợp nhất phù hợp với loại hình
sụt, khả năng kinh phí, yêu cầu về tiến độ, năng lực của tư vấn và nhà thầu, và các yêu
cầu khác về bảo vệ môi trường, cảnh quan.
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CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT CỦA BÊ TÔNG NHỰA
CÓ CỐT TĂNG CƯỜNG
SOME RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH
TO EVALUATE CRACKING RESISTANCE OF ASPHALT CONCRETE
WHICH IS REINFORCED
PGS.TS. BÙI XUÂN CẬY
ThS. TRẦN DANH HỢI
Trường Đại học Giao thông vận tải
TÓM TẮT:
Bài báo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng chống nứt của lớp BTN
được tăng cường bằng các loại cốt khác nhau.
ABSTRACT:
This article summarizes the result of the research on cracked resistance of
reinforced asphalt layers using some different armatures.
I. MỞ ĐẦU
Bê tông nhựa là loại vật liệu phổ biến dùng làm lớp mặt trong kết cấu áo đường ôtô
hiện nay. Tuy nhiên, khi sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa tại các vị trí như bến
xe buýt hay tại các trạm thu phí thường xảy ra hiện tượng nứt và xô trượt lớp mặt bê
tông nhựa. Ngoài ra, khi rải bê tông nhựa trên lớp móng gia cố chất liên kết vô cơ hoặc
mặt đường bê tông xi măng cũ có hiện tượng nứt truyền từ dưới lên làm hư hỏng lớp
bê tông nhựa ở phía trên. Nguyên nhân chính dẫn đến những hư hỏng này là do vật
liệu bê tông nhựa có cường độ chịu kéo uốn thấp, do tải trọng trùng phục tác dụng và
do lực ngang lớn tại các vị trí dừng đỗ như bến xe buýt và trạm thu phí.
Nhằm đánh giá khả năng chống nứt của loại bê tông nhựa có cốt tăng cường, Bộ
môn Đường bộ - Trường Đại học Giao thông vận tải đã tiến hành những nghiên cứu
trong phòng và thí điểm loại bê tông nhựa có cốt tại hiện trường ở một số điểm xe buýt
ở Hà Nội và tăng cường trên mặt đường bê tông xi măng cũ ở Nhà máy Phân đạm Hà
Bắc. Sau nhiều năm theo dõi, đánh giá có thể khẳng định rằng việc tăng cường cốt
trong lớp bê tông nhựa đạt được những hiệu quả nhất định trong việc chống nứt.
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II. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
2.1. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo uốn.
- Loại bê tông nhựa sử dụng: bê tông nhựa hạt mịn Dmax = 9,5 mm.
- Các loại cốt tăng cường:
+ Vải địa kỹ thuật loại không dệt.
+ Lưới địa kỹ thuật Miragrid 5XT.
+ Lưới thép φ1 mắt đan 10 x 10 mm.
- Tổ hợp mẫu thí nghiệm: với mỗi loại cốt, tiến hành đúc 6 mẫu.

a) Cốt liệu các loại

b) Khuôn thí nghiệm

c) Nén mẫu

d) Máy thí nghiệm kéo uốn
e) Thí nghiệm kéo uốn
Hình 1. Một số hình ảnh thí nghiệm trong phòng
2.2. Kết quả thí nghiệm
Bảng 1. Kết quả thí nghiệm cường độ kéo uốn các tổ hợp mẫu bê tông nhựa

STT
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Mã số
mẫu

Kích thước mẫu
(cm)
Rộng
(cm)

Dài
(cm)

Chiều
cao
trung
bình
(cm)

Lực phá
hoại mẫu Độ võng
trung
tb (mm)
bình
(daN)

Rkutb
(daN/cm2)

1

TM1

4

16

4.04

195.86

2.04

63.198

2

TM2

4

16

4.1

177.46

1.96

55.463

STT

Mã số
mẫu

Kích thước mẫu
(cm)
Rộng
(cm)

Dài
(cm)

Chiều
cao
trung
bình
(cm)

Lực phá
hoại mẫu Độ võng
trung
tb (mm)
bình
(daN)

Rkutb
(daN/cm2)

3

TM3

4

16

4.03

165.63

1.96

53.833

4

TM4

4

16

4.0

151.28

1.74

49.615

TM1; TM2; TM3; TM4: lần lượt là tổ mẫu có lưới thép; vải địa kỹ thuật; lưới địa
kỹ thuật tăng cường và mẫu đối chứng.

Hình 2. Biểu đồ so sánh RKU của bê tông nhựa có cốt và không có cốt
III. ỨNG DỤNG MỘT SỐ LOẠI CỐT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
3.1. Các thực nghiệm tại hiện trường
a) Sử dụng cốt tăng cường bằng lưới thép
Chọn các điểm thí nghiệm ở hiện trường gồm 3 bến đỗ xe bus thuộc tuyến đường
Thái Hà - Chùa Bộc.
- Vị trí số 1: Lưới thép φ3, bước 6 x 6 cm dưới đáy 2 lớp bê tông nhựa (lớp bê tông
nhựa thô dày 5 cm ở dưới và lớp BTN mịn 3 cm ở trên).
- Vị trí số 2: Lưới thép φ1, bước 2 x 2 cm dưới đáy lớp bê tông mịn 3 cm.
- Vị trí số 3: Lưới thép φ6, bước 15x15 cm dưới đáy lớp bê tông nhựa mịn dày
7 cm.
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Đặt lưới thép

Buộc và ghim lưới

Tưới nhựa dính bám

Rải bê tông nhựa và lu lèn

Hình 3. Một số hình ảnh thi công tại điểm số 3 ( Đoạn đường Chùa Bộc)
b) Sử dụng cốt tăng cường bằng lưới địa kỹ thuật
Sử dụng loại lưới Miragrid 5XT để thử nghiệm khi tăng cường mặt đường tại vị trí
lên cầu Đăm - Tây Tựu - Từ Liêm (vị trí số 4). Lưới địa kỹ thuật được đặt dưới đáy
của lớp bê tông nhựa mịn dày 7 cm.

Đặt và cố định lưới địa kỹ thuật

Tưới nhựa dính bám

Hình 4. Một số hình ảnh thi công tại đường lên cầu Đăm
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3.2. Kết quả đạt được
a) Kết quả đo độ võng mặt đường bằng thiết bị FWD
Tiến hành đo độ võng của mặt đường tại bên trong và bên ngoài phạm vi có bố trí
cốt để so sánh và đánh giá mô đun đàn hồi chung của mặt đường.
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y1; y2: lần lượt là độ võng ngoài phạm vi đặt lưới và trong phạm vi lưới tăng cường.
Hình 5. Biểu đồ độ võng tại các vị trí thử nghiệm
Qua kết quả thể hiện trên các biểu đồ chứng tỏ rằng khi tăng cường lưới dưới lớp
bê tông nhựa, độ võng mặt đường nhỏ hơn so với không tăng cường. Tuy nhiên, độ
võng thay đổi không lớn vì giá trị độ võng trên biểu đồ là µm (10-6 m) và như vậy mô
đun đàn hồi chung của mặt đường thay đổi không nhiều. Để đánh giá hiệu quả chúng
tôi tiến hành so sánh vết nứt trên mặt đường.
b) So sánh khả năng chống nứt của mặt đường tại những điểm có sử dụng và
không sử dụng cốt tăng cường bằng hình ảnh
Qua các hình ảnh thấy rằng tại các vị trí không được tăng cường mặt đường đã
xuất hiện các vết nứt còn tại các vị trí được tăng cường đều không có vết nứt.
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Vị trí số 2 (Điểm đặt lưới thép Ф1)

Vị trí không tăng cường

Hình 6. Một số hình ảnh tại các điểm đặt cốt tăng cường và không đặt cốt
IV. THỰC NGHIỆM ÁP DỤNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CÓ CỐT
TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG Ở NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM VÀ
HÓA CHẤT HÀ BẮC.
Khi rải tăng cường các lớp bê tông nhựa lên phía trên mặt đường bê tông xi măng,
khó khăn lớn nhất gặp phải là tìm ra giải giáp chống nứt phản ảnh (nứt truyền) từ các
khe co, khe giãn và khe dọc trên mặt đường. Nhóm nghiên cứu với vai trò là Tư vấn
thiết kế đã phối hợp với Ban quản lý dự án của Nhà máy đưa ra giải pháp xử lý tại các
khe trên mặt đường bê tông xi măng trước khi thảm các lớp bê tông nhựa phía trên.
Kết cấu được thiết kế ở đây gồm: 4 cm lớp bê tông nhựa chặt rải nóng hạt mịn lớp
trên và 6 cm lớp bê tông nhựa chặt rải nóng hạt trung lớp dưới.
Các khe co, khe giãn, khe dọc được xử lý bằng cách: vệ sinh khe, sau đó chèn chặt
đay tẩm nhựa rồi dán vải địa kỹ thuật (loại không dệt) lên phía trên.

Bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 4cm
Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 6cm

mÆt §¦êNG BTXM
cßn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc

lµm l¹i khe co d·n, khe nøt
(ChÌn khe co d·n, khe nøt b»ng ®ay tÈm nhùa)

V¶I ®Þa kü thuËt lo¹i kh«ng dÖt bÒ réng 30cm
D¸n trªn khe tÊm
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Xử lý khe bằng đay tẩm nhựa

Dán vải địa kỹ thuật

Tưới nhựa dính bám

Rải bê tông nhựa và lu lèn

Hình 7. Một số hình ảnh xử lý khe co giãn trên mặt đường Bê tông xi măng
Qua quá trình theo dõi từ 8/2008 đến nay cho thấy giải pháp này tỏ ra khá
hiệu quả. Mặt đường trong hơn 2 năm khai thác vẫn còn tốt, chưa thấy xuất hiện
các vết nứt.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
- Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng xác định cường độ kéo uốn giới
hạn (RKU) của mẫu bê tông nhựa được tăng cường. Nhóm nghiên cứu nhận thấy: Giá
trị RKU của mẫu bê tông nhựa được tăng cường cốt cao hơn so với giá trị RKU của mẫu
không tăng cường. Cụ thể như sau: Lưới thép tăng 27,38 %, Vải địa kỹ thuật không
dệt tăng 11,79% và cuối cùng là lưới địa kỹ thuật tăng 8,49%.
- Những hình ảnh cụ thể, trực quan cho thấy rằng các điểm đặt lưới cốt thép
được tăng cường khả năng chịu kéo và chống nứt tốt hơn những vị trí không được
tăng cường.
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- Qua các biểu đồ độ võng là kết quả đo bằng thí nghiệm FWD, nhận thấy tại
những vị trí được tăng cường, độ võng nhỏ hơn so với những vị trí không được tăng
cường bên cạnh khi chịu cùng một áp lực động do quả nặng của thiết bị thí nghiệm
nhưng giá trị thay đổi không lớn.
- Sử dụng cốt tăng cường bằng vải địa kỹ thuật (loại không dệt) tại các vị trí khe co
giãn khi dùng bê tông nhựa phủ lên trên cho hiệu quả chống nứt truyền rõ rệt.
5.2. Kiến nghị
- Kiến nghị nên áp dụng lưới địa kỹ thuật làm cốt tăng cường vì nó là vật liệu
"mềm" phù hợp với bê tông nhựa. Hơn nữa, trong trường hợp khi cải tạo nâng cấp nếu
dùng biện pháp cào bóc sẽ dễ dàng hơn so với khi sử dụng lưới thép tăng cường.
- Việc sử dụng vải địa kỹ thuật là cốt để tăng cường khả năng chống nứt truyền khi
thảm bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng là một biện pháp khá hiệu quả, cần
được nghiên cứu thêm và áp dụng rộng rãi.
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ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
TRONG BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
PGS.TS. VŨ ĐỨC CHÍNH
Phó Viện trưởng - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
ThS. LÊ ANH TUẤN
Trung tâm Kiểm định CLCT GTVT
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT:
Thực trạng công tác bảo dưỡng sửa chữa đường bộ Việt Nam còn nhiều bất cập,
chưa thực sự được quan tâm đúng mức (kể cả về chiến lược và công nghệ bảo dưỡng)
nên nhìn chung hệ thống đường bộ xuống cấp nhanh.
Việc nghiên cứu các công nghệ mới trên thế giới về bảo dưỡng sửa chữa đường bộ
để đề xuất áp dụng cho phù hợp với điều kiện Việt Nam là rất cần thiết nhằm duy trì
và nâng cao chất lượng khai thác của hệ thống mặt đường Việt Nam.
1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
Việc bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời những hư hỏng của mặt đường trong quá
trình khai thác sẽ kéo dài tuổi thọ mặt đường, nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm
chi phí đầu tư cho cơ quan quản lý đường (khi không sửa chữa kịp thời dẫn đến mặt
đường nhanh chóng xuống cấp, phải xây dựng lại) đồng thời tiết kiệm chi phí cho
người sử dụng đường (giảm thời gian tham gia giao thông, giảm chi phí do tiêu hao
nhiên liệu và chi phí thay thế phụ tùng hư hỏng).
Trên thế giới, công tác bảo dưỡng, sửa mặt đường rất được chú trọng đặc biệt tại
các nước phát triển.Các loại hình bảo dưỡng sửa chữa thường được phân loại theo tiến
trình sau (Hình 1):
- Bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance)
- Bảo dưỡng sửa chữa (Corrective Maintenace)
- Cải tạo lại (Rehabilitation)
- Xây dựng lại (Reconstruction)
Chiến lược bảo dưỡng đường bộ của các nước phát triển theo hướng chuyển dần
trọng tâm từ sửa chữa mặt đường hư hỏng (Corrective Maintenace) sang công tác bảo
dưỡng sửa chữa phòng ngừa (Preventive Maintenance) với mục đích đảm bảo công
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bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường phải được thực hiện trước khi những hư hỏng xuất
hiện làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của kết cấu mặt đường.

Hình 1. Phân loại công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ ở Mỹ
Công tác bảo dưỡng phòng ngừa nếu được đầu tư triển khai sớm sẽ có hiệu quả
kinh tế kỹ thuật cao hơn nhiều so với việc đầu tư sau khi đường đã bắt đầu hư hỏng và
phải cải tạo lại đường nếu làm sau này. Kết quả phân tích hiệu quả bảo trì của
AASHTO và Ngân hàng thế giới cho thấy, việc bỏ ra 1 đồng vốn cho bảo trì đúng thời
điểm sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với sẽ phải bỏ ra tới 4 đồng xây dựng cải tạo lại khi
đường xuống cấp.
Các kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa đường bộ phổ biến trên thế giới
bao gồm:
- Hàn vết nứt (Crack seals);
- Vá ổ gà (Patching);
- Phun nhựa (fog seals);
- Láng nhựa (chip seals);
- Láng vữa nhựa (slurry seals), vữa nhựa polime (Micro Surfacing);
- Kết hợp láng nhựa và vữa nhựa (Cap Seals);
- Phủ lớp bê tông nhựa mỏng có độ nhám cao (Very Thin Overlay).
2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM
2.1. Hệ thống đường bộ Việt Nam
Hệ thống mạng lưới đường bộ Việt Nam bao gồm nhiều loại đường. Hệ thống
đường ô tô cấp cao có phủ mặt (quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị ) chủ yếu được đầu tư
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xây dựng trong khoảng vài thập kỷ gần đây. Hệ thống đường cao tốc bước đầu đã
được hình thành và phát triển mạnh trong tương lai. Một số tuyến đường cao tốc như
Hồ Chí Minh - Trung Lương, Láng - Hoà Lạc, Cầu Giẽ - Ninh Bình… đang trong quá
trình xây dựng.
Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mạng lưới giao thông đường bộ
nước ta có tổng chiều dài 223.059 km, đã tăng thêm 3.871 km so với cuối năm 1999.
Bê tông nhựa và bê tông xi măng là vật liệu chủ yếu để xây dựng mặt đường ô tô
cấp cao, trong đó chủ yếu sử dụng mặt đường bê tông nhựa.
2.2. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ
Nhìn chung, công tác bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường ở Việt Nam chưa được quan
tâm đúng mức, cụ thể:
1. Kinh phí chi cho bảo dưỡng sửa chữa
Nhìn chung, do ngân sách hạn hẹp nên nguồn cung này thường xuyên không đáp
ứng được nhu cầu. Ngân sách cấp hàng năm cho việc bảo trì hệ thống quốc lộ vào
khoảng từ 1.500- 1.900 tỉ đồng, song chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu, cho hệ thống
đường địa phương từ 600-700 tỉ đồng, chỉ bằng 30% nhu cầu. Chính vì thế, hệ thống
đường bộ xuống cấp nhanh. Đây là một vấn đề nan giải từ trước đến nay. Năm 2010,
vốn dành cho bảo trì đường bộ là 2.764 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, nhưng mới
đáp ứng gần 60% nhu cầu.
2. Kỹ thuật duy tu, sửa chữa
- Công tác láng nhựa (chipping) một hoặc hai lớp sử dụng nhựa đường đặc có độ
kim lún 60/70 theo tiêu chuẩn 22 TCN 271-01, hoặc sử dụng nhũ tương a xít theo 22
TCN 250-98 là cơ sở để áp dụng cho việc bảo dưỡng đường bộ. Tuy nhiên hai Tiêu
chuẩn này chủ yếu áp dụng cho việc xây dựng mới cho đường ô tô cấp 60 trở xuống.
Công tác thi công láng nhựa chủ yếu là thủ công, nhất là phần rải đá, việc tưới nhựa
đường hoặc bằng thiết bị phun, hoặc bằng thủ công nhưng nhìn chung tưới nhựa bằng
thủ công là chủ yếu. Láng nhựa (chipping) sử dụng nhũ tương a xít theo 22 TCN 25098 hầu như ít được áp dụng.
- Vá ổ gà, hàn vết nứt là công tác chủ yếu trong bảo dưỡng đường bộ, tuy nhiên
cũng chưa có một hướng dẫn có tính pháp quy về thi công và nghiệm thu loại
hình này.
- Hầu như chưa áp dụng những giải pháp bảo dưỡng phòng ngừa như: Phun nhựa
(fog seals), láng nhựa cát (scrub seal), láng vữa nhựa (slurry seals), vữa nhựa polime
(micro surfacing) trên mặt đường ô tô cấp cao. Giải pháp phổ biến là tăng cường thêm
1 lớp bê tông nhựa (3-5 cm) trên mặt đường cũ sau khi đã xuất hiện các hư hỏng.
293

- Giải pháp phủ lớp bê tông nhựa mỏng có độ nhám cao (Very thin Overlay) trên
mặt đường cấp cao được đưa vào áp dụng trong một vài năm gần đây, nhưng chỉ áp
dụng trong xây dựng mới.
3. Kế hoạch, chiến lược bảo dưỡng sửa chữa
Công tác sửa chữa đường bộ ở Việt Nam theo hướng dẫn tại "Tiêu chuẩn kỹ thuật
bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 22TCN 306-03”. Trong Tiêu chuẩn này đưa ra một
khung tiêu chuẩn phân loại đường theo các mức: Loại tốt, loại trung bình, loại xấu và
loại rất xấu theo các tiêu chí kỹ thuật như: ổ gà, độ bằng phẳng IRRI, cường độ tổng
thể nền mặt đường Eđh, độ nhám.
Trong tiêu chuẩn phân loại theo 22TCN 306-03 không quy định rõ việc định kỳ về
thời gian để tiến hành kiểm tra các tiêu chí nêu trên phục vụ cho việc phân loại mà xếp
việc đánh giá các tiêu chí nói trên vào mục kiểm tra đặc biệt. Tức là việc kiểm tra đánh
giá chất lượng đường chỉ được thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều
này đã vô hình chung làm mất tác dụng của việc phân loại đường để lập kế hoạch sửa
chữa vì chỉ khi có quyết định kiểm tra đặc biệt phạm vi mạng đường nào thì mới có thể
có cơ sở phân loại đường theo khung phân loại quy định. Trong khi muốn lập được kế
hoạch sửa chữa thì đòi hỏi việc đánh giá theo các tiêu chí quy định phải được tiến hành
định kỳ.
Trong khung tiêu chuẩn phân loại theo 22TCN 306-03 tuy nói rõ mục đích phân
loại là để lập kế hoạch sửa chữa nhưng lại không quy định định kỳ khảo sát chất lượng
mặt đường để phân loại mặt đường phục vụ cho sửa chữa.
Nhìn chung công tác bảo dưỡng sửa chữa đường bộ ở Việt Nam chưa có một chiến
lược rõ ràng, thường theo kiểu hỏng đâu sửa đấy. Bảo dưỡng phòng ngừa hầu như
chưa được coi trọng, chủ yếu là thực hiện công tác sửa chữa cải tạo khi mặt đường đã
xuất hiện hư hỏng.
3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
TRONG BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Để phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường ô tô cấp cao một cách có
hiệu quả, cần thiết triển khai các nghiên cứu lựa chọn các công nghệ sửa chữa mặt
đường cho phù hợp.
Một số công nghệ bảo dưỡng mặt đường cần thiết nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam
được nêu dưới đây:
3.1. Phun nhựa (fog seals)
Hình thức xử lý mặt đường bằng cách phun trực tiếp nhũ tương nhựa đường pha
loãng với nước (thường pha với tỷ lệ 1:1) lên mặt đường bê tông nhựa cũ (Hình 2).
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Phun nhựa được áp dụng để xử lý mặt đường bị hóa già, mặt đường bị nứt dăm,
mặt đường bị mài mòn, bong bật cốt liệu nhỏ. Phun nhựa cũng có thể được sử dụng kết
hợp trên bề mặt láng nhựa để giảm bong bật cốt liệu.

Hình 2. Xử lý phun nhũ tương nhựa đường (Fog Seal)
3.1.1. Ưu điểm
- Hình thức xử lý khá đơn giản, chi phí không lớn.
- Bịt những vết nứt nhỏ trên mặt đường.
- Giảm bong bật cốt liệu.
3.1.2. Nhược điểm
- Giảm ma sát mặt đường (thường chỉ áp dụng với bề mặt có độ rỗng lớn).
- Tuổi thọ thấp, trung bình là 2-3 năm.
3.1.3. Những vấn đề cần nghiên cứu áp dụng
- Lựa chọn loại nhũ tương và tỷ lệ phun phù hợp.
- Nhập hoặc chế tạo thiết bị phun.
- Thử nghiệm hiện trường, theo dõi, đánh giá hiệu quả và tuổi thọ.
- Xây dựng Tiêu chuẩn thi công (phạm vi áp dụng, hàm lượng nhũ tương...).
3.2. Láng nhựa (chip seals)
Láng nhựa là hình thức xử lý mặt đường bằng cách tưới nhựa (hoặc nhũ tương
nhựa đường) xen kẽ với các lớp đá đơn hạt có kích cỡ đồng đều, lu lèn để hình thành
nên kết cấu (Hình 3).
Láng nhựa được sử dụng để xử lý bề mặt đường cũ bị hóa già, mặt đường bị bong
bật cốt liệu, chảy nhựa, mặt đường có vết nứt nhỏ, mặt đường có sức kháng trượt thấp.
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Mặc dù Việt Nam đã có Tiêu chuẩn thi công láng nhựa bằng nhựa đường, nhũ
tương nhưng chủ yếu áp dụng cho đường làm mới, còn nhiều bất cập: tiêu chuẩn vật
liệu đá dăm chưa phù hợp, không quy định phương pháp xác định hàm lượng nhựa tối
ưu, chủ yếu sử dụng rải đá bằng thủ công...

Hình 3. Xử lý láng nhựa
3.2.1. Ưu điểm
- Tăng cường sức kháng trượt mặt đường, có độ bền tốt.
- Dễ thi công: lớp láng nhựa được thi công nhanh chóng, giảm thời gian ách tắc
giao thông.
- Là hình thức xử lý có hiệu quả kinh tế.
3.2.2. Nhược điểm
- Hiện tượng văng đá: cần phải quét đá văng hoàn trả để hạn chế hiện tượng này.
- Khó cải thiện độ bằng phẳng.
3.2.3. Những vấn đề cần nghiên cứu
- Chế tạo hoặc nhập thiết bị rải đá dăm, thiết bị tưới nhựa đường, nhũ tương.
- Lựa chọn kích cỡ và tỷ lệ đá dăm phù hợp.
- Lựa chọn tỷ lệ tưới nhựa đường, nhũ tương phù hợp. Lượng nhựa tối ưu phụ
thuộc vào điều kiện bề mặt đường cũ (độ cứng, độ lỗ rỗng bề mặt), cốt liệu sử dụng
(kích thước hạt trung bình nhỏ nhất, điều kiện khí hậu...).
- Lựa chọn loại nhựa đường và nhũ tương phù hợp cho đường ô tô cấp cao (nhựa
đường, nhũ tương nhựa đường polymer).
- Thử nghiệm hiện trường, đánh giá hiệu quả.
- Xây dựng Tiêu chuẩn thi công: phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn vật liệu đá, nhựa
đường, nhũ tương, tỷ lệ tưới...
3.3. Vữa nhựa sử dụng nhũ tương polymer (micro surfacing)
Vữa nhựa polime (micro surfacing) là một bước phát triển của vữa nhựa (slurry
seal). Hỗn hợp vữa nhựa polime bao gồm nhũ tương nhựa đường polime, cốt liệu cấp
phối chặt, bột khoáng, nước và chất phụ gia. Vữa nhựa polime sử dụng tác nhân hóa
học để giảm thời gian bảo dưỡng hình thành cường độ, rút ngắn thời gian thông xe
296

xuống còn khoảng 1 giờ. Bên cạnh đó, vữa nhựa polime cho phép khắc phục vệt hằn
bánh xe, cải thiện độ bằng phẳng của mặt đường tốt hơn so với vữa nhựa (Hình 4).
Vữa nhựa polime được sử dụng chủ yếu đối với đường ô tô cấp cao (và cả đường
cao tốc) để bảo dưỡng phòng ngừa khi mặt đường cũ, ngăn nước thâm nhập xuống kết
cấu mặt đường, hạn chế hiện tượng hóa già và các hư hỏng liên quan đến sự hóa già
mặt đường.
Chiều dày lớp vữa nhựa polime có chiều dày tương ứng với chiều dày hạt cốt liệu
lớn nhất. Thông thường chiều dầy lớp vữa nhựa polymer từ 1,5-2 cm.
3.3.1. Ưu điểm
- Tốc độ thi công nhanh. Có thể thông xe sớm trong thời gian 1 giờ sau khi thi
công, phù hợp để bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường yêu cầu hạn chế thời gian cấm xe.
- Không làm tăng đáng kể chiều dày mặt đường.
- Sức kháng trượt tốt, mặt đường kín nước, êm thuận.
- Chỉnh sửa những biến dạng, hư hỏng nhỏ của mặt đường.
- Có thể áp dụng trên đường có lưu lượng giao thông lớn.
- Cải thiện độ bằng phẳng, khả năng thoát nước và khả năng kháng trượt của
mặt đường.
3.3.2. Nhược điểm
- Yêu cầu thiết bị thi công chuyên dùng.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thiết kế thành phần hỗn hợp.

Hình 4. Láng vữa nhựa polymer (micro surfacing)
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3.3.3. Những vấn đề cần nghiên cứu
- Sản xuất nhũ tương polymer phù hợp.
- Xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế hỗn hợp vữa nhựa polymer (yêu cầu vật liệu và cấp
phối, nhũ tương polymer, phương pháp thiết kế...).
- Nhập thiết bị chuyên dùng (trộn hỗn hợp + rải).
- Thử nghiệm hiện trường, đánh giá hiệu quả.
- Xây dựng Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu.
4. KẾT LUẬN
1. Thực trạng công tác bảo dưỡng sửa chữa đường bộ Việt Nam còn nhiều bất cập,
chưa được quan tâm đúng mức (kể cả về chiến lược và công nghệ bảo dưỡng), hầu như
chưa quan tâm đến bảo dưỡng phòng ngừa nên nhìn chung mặt đường xuống cấp
nhanh, dẫn tới chi phí cho việc sửa chữa nâng cấp cải tạo sau này lớn.
2. Những công nghệ về bảo dưỡng sửa chữa trên thế giới qua phân tích trên để đề
xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam là cần thiết, cần sớm nghiên cứu triển khai áp
dụng nhằm nâng cao tuổi thọ cho hệ thống đường ô tô cấp cao Việt Nam.
3. Kiến nghị Chính phủ sớm thông qua Nghị định về thành lập "Quỹ bảo trì đường
bộ" để tạo vốn ổn định đáp ứng yêu cầu bảo trì ngày càng tăng, nâng cao hiệu quả khai
thác đường bộ.
4. Kiến nghị Bộ GTVT sớm có chủ trương nghiên cứu xây dựng Quy trình đánh
giá khả năng phục vụ và chất lượng sử dụng của đường, trong đó cần đưa ra tiêu chí
phân loại, phương pháp khảo sát, thời gian định kỳ khảo sát, tiêu chí đánh giá, ngưỡng
sử dụng để phân loại hoặc xếp hạng... làm cơ sở để phân loại và đưa ra giải pháp bảo
trì phù hợp.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ VÀ BẢO TRÌ
CÔNG TRÌNH CẦU, HẦM Ở VIỆT NAM
TS. ĐỖ HỮU THẮNG
Viện Chuyên ngành Cầu - Hầm - Viện Khoa học và
Công nghệ GTVT
TS. NGUYỄN VIỆT KHOA
Viện Chuyên ngành Cầu - Hầm - Viện Khoa học và
Công nghệ GTVT
TÓM TẮT:
Nhiều công trình cầu hầm quy mô lớn đã được đâu tư, xây dựng và đưa vào
khai thác sử dụng ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Công tác thiết kế, bảo trì,
quản lý khai thác đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhiều công trình quy mô lớn được
xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng. Song trong các lĩnh vực
thiết kế, bảo trì khai thác hệ thống công trình cầu hầm vẫn tồn tại nhiều khó khăn,
bất cập. Điều đó dẫn đến tình trạng công trình nhanh có biểu hiện hư hỏng xuống
cấp, chi phí đầu tư sửa chữa lớn. Vì vậy việc đánh giá thực trạng công tác thiết kế
và bảo trì khai thác hệ thống cầu hầm trên đường bộ nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả của công trình được các cơ quan quản lý, nghiên cứu quan tâm và là mục
tiêu của bài viết này.
1. KHÁI QUÁT
Hiện nay, trên mạng lưới giao thông đường bộ của Việt Nam, hàng năm nhiều
công trình mới hiện đại có quy mô lớn đã và đang được đầu tư xây dựng và được
đưa vào khai thác. Cùng với hệ thống công trình cầu hầm đã có, các công trình
này góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cho
đất nước.
Về hệ thống cầu: Theo số liệu thống kê đến năm 2008(1), hệ thống cầu đường bộ
của Việt Nam gồm 4239 chiếc với tổng chiều dài 144348 m, trong đó có 558 cầu với
tổng chiều dài 45293 m có kết cấu nhịp bằng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT
DƯL), 2591 cầu với tổng chiều dài 56099 m có kết cấu nhịp bằng BTCT, 746 cầu với
tổng chiều dài 38966 m có kết cấu nhịp bằng thép, thép BTCT liên hợp, 144 cầu với
tổng chiều dài 3990 m ở các dạng khác.
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Hình 1. Biểu đồ tỉ lệ % số lượng cầu trên Quốc lộ theo vật liệu KCN
Các cầu được thiết kế và xây dựng trong nhiều thời kỳ theo các tiêu chuẩn khác
nhau: tiêu chuẩn của Pháp, của Trung Quốc, của Liên Xô (CH200-62, CH 365-67),
của Mỹ (AASHTO1994), của Việt Nam (22TCN 18-79, 22TCN 272-05) và tương ứng
có các tiêu chuẩn tải trọng thiết kế cũng khác nhau.
Một số công trình cầu lớn và mới tiêu biểu được xây dựng như như: Cầu Thanh Trì
hoàn thành 2007, tổng chiều dài hơn 12.000m, cầu chính dài 3.084m, rộng 33,10m với
6 làn xe, kết cấu dưới gồm 52 trụ và 2 mố; Cầu Vĩnh Tuy, tổng chiều dài toàn tuyến là
5.830m, phần cầu chính vượt sông dài 3.778 m. gồm 77 nhịp, phần cầu chính được bố
trí chuỗi nhịp dài 990m, đặt trên 2 mố và 76 trụ, trong đó 6 nhịp thông thuyền giữa
sông dài 135m/nhịp, mặt cắt ngang rộng 19,25m, tuyến đường chính hai đầu cầu rộng
60m); Cầu Bãi Cháy hoàn thành 2006, có nhịp chính dài 435m kết cấu CDV một mặt
phẳng dây; Cầu Cần Thơ (hoàn thành 2010, là cầu dây văng với nhịp dây chính 550 m,
tĩnh không thông thuyền 39 x 200m, tổng chiều dài nhịp chính là 2,75 km),…
Về hầm: Từ 1995 - 2004 xây dựng được 3 hầm cho đường bộ như hầm Dốc Xây,
hầm A Roàng 1 và hầm A Roàng 2. Từ năm 2000-2006 đã xây dựng hầm đường bộ
Hải Vân, hầm Đèo Ngang. Hầm Hải Vân có chiều dài hầm chính 6274 m; các hầm
lánh nạn, hầm thông gió, hầm lọc bụi tĩnh điện, hầm ngang có tổng chiền dài gần
10000 m và hầm Đèo Ngang dài 495 m được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nhật, thi
công theo công nghệ NATM.
Ở TP Hồ Chí Minh hiện đang xây dựng hầm Thủ Thiêm có mặt cắt ngang cho 4
làn xe đoạn chính dài 370.8 m qua sông Sài Gòn được thi công theo phương pháp dìm,
720 m hầm dẫn ở hai đầu thi công bằng phương pháp “cut and cover” và 400 m hầm
hở nối tiếp với hầm dẫn dạng U thi công đào hở). Cũng ở TP Hồ Chí Minh đang xây
dựng hầm phục vụ thoát nước thi công bằng phương pháp kích đẩy ống (Pipe Jacking
method). Gần đây đã khởi công xây dựng hầm làm gara xe thi công theo phương pháp
đào và lấp.
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Hai dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh (thi công bằng TBM) cũng đã
được triển khai.
Một số hầm chui dưới đường sắt (Đường Láng- Hòa Lạc), hầm chui tại nút giao
Kim Liên, hầm chui đường bộ nút giao đường Trần Duy Hưng - đường vành đai 3
cũng đã được xây dựng, giải quyết được tốt vấn đề giao thông ở khu vực này.
Hầm đường bộ Đèo Cả, hầm qua núi trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thi
công bằng phương pháp NATM) cũng đang được triển khai.
Công tác tư vấn các công trình cầu hầm đường bộ lớn từ nguồn vốn ODA chủ yếu
do các tư vấn nước ngoài (Nippon Koie, Nippon Engineering, JBSI, Pacific
Counsultant International- PCI, tư vấn Hàn Quốc, tư vấn Pháp) có liên danh với tư vấn
trong nước. Các đơn vị tư vấn của Việt Nam thực hiện các dự án vốn trong nước như
(Tedi, Tedisouth, ITST, Tư vấn 533, Tư vấn Trường Sơn,…).
Công tác quản lý, bảo trì các công trình cầu hầm trên đường bộ được thực hiện
theo “Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ”. Đối các công trình lớn có quy trình
riêng, ví dụ cầu Bãi Cháy, cầu Kiền, cầu Mỹ Thuận, hầm Hải Vân,…Cơ quan trực tiếp
quản lý, bảo trì hệ thống cầu hầm đường bộ do các Khu Quản lý Đường bộ, các Sở
GTVT thực hiện.
Về công tác quản lý tải trọng qua cầu: Bộ GTVT đã có tương đối đầy đủ các văn
bản quy định việc quản lý tải trọng, khổ xe được phép lưu hành trên đường bộ. Trước
đây có hệ thống các trạm cân xe, xong từ năm 2003 các trạm cân xe đã bị rỡ bỏ; từ
năm 2009 đang thí điểm xây dựng lại trạm cân xe để quản lý tải trọng xe qua cầu. Tuy
nhiên việc quản lý tải trọng còn rất khó khăn, nhiều xe quá tải qua cầu vẫn chưa quản
lý được hết gây ra hư hỏng cầu, đây là vấn đề vẫn đang được quan tâm. Ngoài ra vẫn
đề cắm biển tải trọng cho cầu vẫn còn đang được tranh luận chưa có sự thống nhất về
phương pháp luận.
Về công tác quan trắc, theo dõi công trình cầu hầm: gần đây một số dự án cầu
hầm lớn, kết cấu dây mới được thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc (các cầu dây văng
Kiền, cầu Bãi Cháy, cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ, hầm đường bộ Hải Vân), còn lại
các cầu khác hầu như chưa thực hiện. Tuy nhiên ở một số công trình hệ thống quan
trắc chưa phát huy được vai trò của nó do hoạt động chưa tốt.
Đánh giá chung: công tác thiết kế, bảo trì khai thác hệ thống cầu hầm trên đường
bộ của Việt Nam trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, góp phần có được một hệ thống
cầu hầm được xây dựng với chất lượng khá cao, mỹ quan, công tác quản lý bảo trì
được thực hiện khá bài bản, vì thế về cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đặt ra.
Tuy nhiên còn có một số mặt trong công tác thiết kế, bảo trì khai thác vẫn cần
được xem xét để có thể khắc phục những tồn tại, nâng cao hơn nữa chất lượng.
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2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẦU HẦM
2.1. Về lĩnh vực cầu
Chất lượng, hiệu quả, mỹ thuật, công năng của mỗi công trình phụ thuộc nhiều vào
khâu thiết kế. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA) hầu hết do tư vấn nước
ngoài đảm trách, tư vấn Việt Nam chỉ đóng vai trò liên danh hoặc làm thầu phụ. Tuy
nhiên qua đó cũng học hỏi được kinh nghiệm, trình độ từ các đối tác nước ngoài.
Hiện nay, nhiều đơn vị tư vấn ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam
đã được trưởng thành từ các dự án lớn, vì vậy có một số đơn vị tư vấn Việt Nam có đội
ngũ kỹ sư tư vấn có trình độ tốt, có trang bị và có thể khai thác sử dụng các phần mềm
có thương hiệu trong phân tích và thiết kế như các phần mềm RM2000-2006, Midas
Civil, Plaxis, Ansys,… Nhiều cơ quan tư vấn, quản lý dự án đã cử cán bộ đi đào tạo
nâng cao ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ tư vấn và quản lý như Bộ GTVT,
Tổng Cục ĐBVN, ITST, Tedi, Tedisouth, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận,…Nhiều kết
cấu và công nghệ thi công hiện đại đã được các tư vấn thiết kế, nhà thầu Việt Nam ứng
dụng thành công như cầu dây văng (cầu Mỹ Thuận, Dakrong, Rạch Miễu, cầu Kiền,
cầu Bãi Cháy, cầu Cần Thơ,…), cầu treo dây võng khẩu độ lớn (cầu Thuận Phước),
cầu dầm hộp BTCT DƯL liên tục khẩu độ lớn và chiều cao trụ lớn (cầu Pá Uôn, Hàm
Luông,…), kết cấu dầm Super T, dầm bản rỗng BTCT DƯL, cầu vòm ống thép nhồi
bê tông, dầm Pre-beam, dầm hộp thép khẩu độ lớn…
Công tác thẩm tra thẩm định thiết kế cũng được quan tâm. Hầu hết các công trình có
quy mô lớn, có tính kỹ thuật phức tạp đều được tổ chức thẩm tra thẩm định kỹ càng, như
cầu Bãi Cháy, cầu Pá Uôn (Sơn La), cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng), cầu Nhật
Tân,…Nhiều vấn đề kỹ thuật đã được hoàn thiện thông qua công tác thẩm tra, thẩm định.
Công nghệ thi công cũng được nghiên cứu, lựa chọn, tính toán chi tiết để đảm bảo
chất lượng như công nghệ thi công trụ cao và KCN đúc hẫng trên cao của cầu Pá Uôn,
công nghệ thi công KCN đúc hẫng khẩu độ lớn cầu Hàm Luông (Bến Tre), công nghệ
thi công trụ tháp bằng ván khuôn trượt và ván khuôn leo, công nghệ đúc hẫng KCN
khẩu độ lớn, công nghệ căng kéo và điều chỉnh căng kéo cáp cầu Rạch Miễu,... Nhiều
thử nghiệm được thực hiện để đánh giá chất lượng vật liệu, kết cấu ở các phòng thí
nghiệm trong và ngoài nước như thử gối cầu chịu tải trọng lớn ở Trung Quốc, thử mởi
cáp CDV ở Nhật Bản, thử độ tự chùng cáp ở Thái Lan; thử mô hình CDV cầu Rạch
Miễu và cầu treo Thuận Phước ở Trung Quốc, mô hình cầu Kiền, cầu Bãi Cháy, cầu
Cần thơ ở Nhật Bản,...
Các công trình được thi công bằng các công nghệ hiện đại như đổ bê tông kết cấu
nhịp trên đà giáo di động (MSS), công nghệ đúc hẫng và lắp hẫng, đúc đẩy, công nghệ
thi công cọc ống thép dạng giếng, cọc khoan nhồi đường kính lớn (đến 2.0-2.5m),…
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Trong quá trình thi công công tác giám sát, thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu
và kết cấu công trình được thực hiện bằng công nghệ và trang thiết bị hiện đại.

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Thị Nại

Cầu Pá Uôn

Cầu Hàm Luông

Hầm Hải Vân

Hình 2. Một số công trình cầu và hầm lớn được xây dựng trong thời gian gần đây
Kết quả của những nỗ lực đó là nhiều công trình có quy mô lớn, chất lượng cao đã
được xây dựng, đang vẽ nên một diện mạo, vóc dáng mới cho các cầu hầm của Việt
Nam như: cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội (được xếp vào công trình cầu lớn nhất), cầu Pá Uôn
- Sơn La (được xếp vào loại cầu có trụ cao nhất - gần 100m), cầu Hàm Luông - Bến
Tre (có kết cấu nhịp thi công đúc hẫng dài nhất - 150m), cầu Thị Nại - Bình Định (dài
2477.3 m - cầu vượt biển dài nhất).
Tuy nhiên trong công tác thiết kế cầu còn một số vấn đề còn cần được xem xét
thêm để nâng cao chất lượng, thẩm mỹ. Cụ thể như sau:
- Một số công trình cầu hầm được thiết kế còn chưa được chú trọng về mỹ quan.
Một phần cũng là do lĩnh vực này các kỹ sư cầu hầm không được đào tạo ngay trong
trường Đại học cũng như không được đào tạo thêm khi hành nghề.
- Có công trình chưa chú trọng nhiều đến giải pháp cấu tạo, đến khả năng dễ duy
tu, đến điều kiện khai thác (cầu Đakrông trước đây, cầu Ba Nanh, T. Bà Rịa - Vũng
Tàu có cốt thép chủ của thân trụ bị gỉ chỉ sau gần 20 năm khai thác,…).
- Một số công trình cầu hầm ở khu vực nền yếu chưa được xử lý tốt nên còn tình
trạng lún khá lớn và chênh lệch lún giữa đường và cầu, an toàn và sự êm thuận trong
khai thác bị ảnh hưởng (cầu Văn Thánh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh,..).
- Hiện tượng nứt đầu dầm Super T dạng cắt khấc tuy ảnh hưởng không lớn nhưng
chậm được khắc phục, mặc dù đây là kết cấu rất nhiều ưu điểm.
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- Móng cọc ống thép dạng giếng được áp dụng cho cầu Nhật Tân, song tiêu chuẩn
thiết kế, hướng dẫn tính toán, công nghệ thi công còn chưa được nhân rộng.
- Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số khu vực khác, lớp đất yếu dạng
bùn sét có chiều dài vài chục m, song vẫn chưa có giải pháp kết cấu nhịp và nền móng
thực sự hữu hiệu được kiến nghị áp dụng thay thế cho móng cọc khoan nhồi, kết cấu
nhịp dầm T, I, Super T, kết cấu nhịp đúc hẫng cân bằng truyền thống.

Phạm vi thường
có vết nứt
Hình 3. Nứt đầu dầm cầu Super T - một hiện tượng vẫn xảy ra ở một số dự án
Một vấn đề cũng tồn tại là một số công nghệ thi công mới còn chậm được ứng
dụng. Công nghệ đẩy lắp phân đoạn được xem là đầy tiềm năng cho các cầu cạn trong
đô thị và các tuyến cầu trên đường cao tốc đến nay vẫn còn ở giai đoạn nghiên cứu
hoàn thiện. Sau dự án cầu Thanh Trì, cầu Thủ Thiêm được thi công bằng công nghệ
đẩy đà giáo (MSS) thì đến nay hệ thống trang thiết bị của công nghệ này ít được tiếp
tục sử dụng.
2.2. Về lĩnh vực hầm
Hầm đường bộ Hải Vân là hầm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ đào hầm
theo NATM. Tư vấn Nippon Koei, Luis Berger và nhà thầu Hazama thực hiện đào tạo
và chuyển giao công nghệ cho kỹ sư, công nhân, tư vấn Việt Nam về công nghệ đào
hầm NATM như công tác khảo sát, phân loại đất đá, quan trắc sự chuyển vị. Các kỹ sư
Việt Nam cũng đã làm chủ phần mềm máy tính và nắm bắt quy trình quản lý một dự
án hầm lớn. Trong quá trình xây dựng đã xử lý thành công việc thi công qua vùng đất
yếu vẫn trên cơ sở của công nghệ NATM.
Hầm Thủ Thiêm cũng là hầm thi công bằng phương pháp chở nổi và dìm đầu tiên
và lớn nhất ở Việt Nam cũng đang chuẩn bị hoàn thành, nhiều bài học sẽ được các cơ
quan quản lý, tư vấn, thi công nhận được từ thành công và tồn tại của dự án này.
Hầm cho nhà máy thủy điện Đại Ninh là công trình đầu tiên thực hiện bằng máy
đào hầm TBM; công nghệ thi công và các vấn đề về qủan lý kỹ thuật của công nghệ
này vẫn còn mới mẻ với cả cơ quan quản lý, tư vấn và nhà thầu Việt Nam.
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Một số hầm chui ở các nút giao thông quan trọng như hầm chui tại nút giao thông
Kim Liên, hầm chui đường sắt trên đường Láng - Hòa Lạc đã được xây dựng là một
phương án hợp lý.
Công trình thoát nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thi công bằng công nghệ kích
đẩy ống, thi công hầm thủy điện Đại Ninh bằng TBM là một số ứng dụng của công
trình hầm ở Việt Nam.
Trong lĩnh vực thiết kế hầm đường bộ vẫn còn một số tồn tại sau:
- Hiện tượng nứt hầm Thủ Thiêm ngay trong giai đoạn còn nằm trên bãi đúc hay
diễn biến lún của đoạn hầm dẫn trên nền đất yếu vẫn cần được tiếp tục theo dõi, khắc
phục.
- Hiện tượng thấm nước ở các mối nối thi công của hầm chui, đặc biệt là ngập
nước khi trời mưa vẫn đang là thử thách cho công tác thiết kế: lựa chọn tần số mực
nước tính toán, chọn cao độ xây dựng cửa hầm, các số liệu về điều kiện tự nhiên. Bài
toán này cần có lời giải đầy đủ hơn khi một số dự án về metro đang bắt đầu được triển
khai ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
- Cần nghiên cứu thêm đặc điểm, chủng loại phương tiện giao thông đường bộ ở
Việt Nam khi thiết kế thông gió cho các hầm đường bộ.
3. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ, KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG KHAI
THÁC, QUAN TRẮC
3.1. Về công tác quản lý bảo trì
Bảo trì, khai thác công trình là khâu quan trọng để đảm bảo công trình được khai
thác có hiệu quả, an toàn, lâu bền. Hàng năm nhà nước đầu tư nguồn kinh phí lớn cho
công tác bảo trì vận hành, kiểm tra, cũng như trang thiết bị sửa chữa chuyên dụng công
trình cầu hầm. Một số công nghệ và trang thiết bị mới trong kiểm tra, đánh giá, bảo trì
khai thác đã và đang được áp dụng.
3.1.1. Về bảo trì công trình cầu
Từ năm 1995-1996, Bộ GTVT cho thực hiện Dự án chuyển giao công nghệ về
“Kiểm tra và đánh giá cầu” (vốn ODA do Vương Quốc Anh tài trợ và chuyển giao
công nghệ), đã đào tạo, chuyển giao những kiến thức tốt cho các kỹ sư của Việt Nam,
trang bị một số trang thiết bị hiện đại phục vụ kiểm tra, đánh giá cầu, phần mềm quản
lý cầu BridgeMan. Từ 2000 đến nay Tổng cục ĐBVN tiếp tục thực hiện một số Dự án
về nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý, bảo trì mạng lưới đường bộ, trong đó có
các sản phẩm là phần mềm VBMS (bản cải tiến của BridgeMan 2.2), hệ thống cơ sở
dữ liệu (CSDL) quản lý cầu, hệ thống chính sách quản lý... Thông qua đó, công tác
quản lý cầu đã được thực hiện và thu được một số kết quả nhất định. Đáng kể nhất
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trong hệ thống Quản lý cầu hiện nay là Phần mềm quản lý cầu VBMS với 4 modul
chính về Thống kê, Kiểm tra, Kế hoạch, Tài chính. Tuy vậy, cơ sở dữ liệu về thống kê
và kiểm tra cầu còn chậm được cập nhật, vì thế việc thực hiện các modul Kế hoạch và
Tài chính khó khăn và thiếu độ chính xác.
Công tác kiểm tra cầu được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành (22TCN 24398, 22TCN 170-87), Sổ tay hướng dẫn kiểm tra cầu (Tổng cục ĐBVN ban hành), được
thực hiện bởi các đơn vị tư vấn kiểm tra kiểm định có đủ năng lực như Viện Khoa học
và công nghệ GTVT, các trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng, Trung
tâm kỹ thuật đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam,... Kết quả của công tác kiểm
tra kiểm định là cơ sở để phục vụ công tác quản lý khai thác, sửa chữa cầu.
Công tác sửa chữa cầu trong nội dung bảo trì đã ứng dụng một số công nghệ sau đây:
- Sửa chữa, tăng cường kết cấu nhịp:
+ Giải pháp dán bản thép để khôi phục, tăng cường dầm ;
+ Giải pháp dán tấm sợi các-bon (cầu Đồng Nai, Trà Nóc,…);
+ Giải pháp dán bản thép kết hợp bê tông Polymer trương nở;
+ Giải pháp DƯL-N để tăng cường dầm;
+ Giải pháp DƯL-N liên tục nhịp để tăng cường KCN.

Hình 4. Giải pháp dán bản thép kết hợp Polymer và giải pháp DƯL-N
- Sửa chữa, tăng cường móng mố trụ:
+ Mở rộng móng bằng cọc khoan nhồi, cọc đóng
+ Mở rộng tiết diện (bọc thân mố trụ, xà mũ…) bằng bê tông tự đầm, có khoan
cấy thép vào kết cấu cũ,…
Tuy nhiên có một tồn tại là việc tính toán đánh giá khi kiểm định thử tải cầu còn
chưa được một số tư vấn quan tâm đúng mực, chất lượng chưa cao, còn thiếu các trang
thiết bị hiện đại, tin cậy để phục vụ công tác kiểm tra, đáng giá cầu. Cụ thể là:
- Chưa có trang thiết bị hiện đại kiểm tra đánh giá hiệu quả của dự ứng lực còn lại
trong các dầm BTCT DƯL.
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- Việc đánh giá tình trạng của các móng mố trụ của các cầu cũ trong trường hợp hồ
sơ lưu trữ về thiết kế và hoàn công không có đủ là một bài toán nan giải cho các cơ
quan tư vấn kiểm định.
- Việc kiểm tra kiểm định, thử nghiệm, đánh giá cầu đang thực hiện theo các tiêu
chuẩn, quy trình cũ (22TCN 170-87, 22TCN 243-98) được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn
thiết kế của Liên xô cũ (22TCN 18-79), tiêu chuẩn kiểm tra kiểm định, đánh giá cầu phù
hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu theo AASHTO vẫn chưa được hoàn thiện và ban hành.
3.1.2. Về bảo trì công trình hầm
Các hầm cho được ô tô quy mô nhỏ như hầm A Roàng 1, hầm A Roàng 2, hầm
đường bộ Đèo Ngang, hầm Dốc Xây được bảo trì theo quy trình chung đối với các
công trình trên đường bộ. Riêng hầm đường bộ Hải Vân do có quy mô lớn nên Bộ
GTVT ban hành một quy trình bảo trì riêng và bao hầm công tác bảo trì cho các hạng
mục có liên quan: kết cấu công trình, hệ thống thông gió và lọc bụi tĩnh điện,, hệ thống
điện và chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin và tín hiệu,…Hầm
đường bộ Hải Vân do một công ty chuyên trách quản lý, đơn vị này được tham gia vào
quá trình quản lý ngay từ giai đoạn xây dựng, vì vậy họ hiểu biết khá tường tận và chi
tiết đặc điểm của công trình và do đó việc quản lý, bảo trì được đảm bảo.
Tuy nhiên có một tồn tại sau vẫn xảy ra với công trình hầm:
Một số hầm cho đường bộ khác công tác bảo trì khai thác có được thực hiện, song
vẫn còn để xảy ra trường hợp ngập nước, rò gỉ nước qua khe nối, tiếng ổn lớn (hầm
Kim Liên, một số hầm chui cho người đi bộ Ngã Tư Sở và đường vành đai 3,…).
3.2. Quản lý tải trọng khai thác trên hệ thống cầu
Trong quản lý bảo trì công trình cầu hầm, có một nội dung hết sức quan trọng là
quản lý tải trọng khai thác trên cầu và vấn đề cắm biển tải trọng trên cầu.
Điều hiển nhiên là không phải cầu được thiết kế theo tải trọng H13, H30 là cắm biển
với tải trọng xe nặng nhất là xe 13T hoặc 30T (hoặc đoàn xe 13T hay 30T). Điều đó
cũng có nghĩa là không thử tải với xe 25T hay 30T rồi sau đó kết luận và cắm biển tải
trọng cho cầu là 25T hay 30T. Trong một thời gian quan niệm không đúng này đã gặp
phải ở một số đơn vị tư vấn kiểm định và đơn vị quản lý và hiện đang được khắc phục.
Để có thể cắm biển tải trọng khai thác cho cầu một cách hợp lý cần hiểu xuất xứ các
tải trọng thiết kế của các tiêu chuẩn, số liệu các loại phương tiện lưu hành thực tế, tình
hình quản lý tải trọng của các cơ quan quản lý, cơ quan đăng kiểm. Chẳng hạn, với cầu
được thiết kế với tải trọng H30- XK80 theo 22TCN 18-79 thì trên thực tế cũng không có
loại xe nào có quy mô, tải trọng, kích thước, sự phân bố đúng như sơ đồ giả định đó. Với
cầu được thiết kế theo 22TCN 18-79 hoặc 22TCN 272-05 thì cũng không thể cắm biển
theo cách tổ hợp lực như tiêu chuẩn này được. Vì vậy việc cắm biển tải trọng cho các cầu
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mới được xây dựng hoặc cầu cũ hiện vẫn có những quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Quan
điểm cho rằng các cầu ở các tuyến đường dưới cấp IV có tải trọng thiết kế H13 hoặc
0.65HL93,…) vẫn có thể cho tất cả các loại xe trên các tuyến quốc lộ được đi vào là cũng
chưa đúng cũng cần xem lại, vì khi đó tác dụng cục bộ có nguy cơ làm hư hỏng cầu.
Trước đây việc quản lý tải tải trọng xe thông qua giải pháp áp dụng hàng chục
trạm cân xe tĩnh trong phạm vi cả nước. Giải pháp này có hiệu quả đáng kể trong việc
bảo vệ các công trình cầu đường. Tuy vậy từ năm 2003, các trạm cân xe bị ngừng hoạt
động do hoạt động do nhiều trạm hoạt động và quản lý không tốt, đồng thời có chủ
trương là kiểm soát xe được phép lưu thông thông qua cơ quan đăng kiểm, kiểm soát
tải trọng vận chuyển ngay từ nơi xuất phát nguồn hàng.
Nếu làm được như vậy thì các cầu mới được xây dựng trên tuyến được được xếp
cấp hạng phù hợp có thể không cần cắm biển tải trọng. Tuy nhiên việc thực hiện chủ
trương đó còn gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện được hoán cải bất hợp pháp vẫn
lưu thông, tải trọng các phương tiện vẫn vượt quá sự kiểm soát, các xe tải của tư nhân
vận chuyên vật liệu rời,…dẫn đến hư hỏng cầu đường ngày càng lớn. Thực trạng hệ
thống phương tiện vận tải ở Việt Nam hiện nay (một số số liệu của Cục Đăng kiểm
Việt Nam), số liệu quan trắc và theo dõi tải trọng khai thác của cầu có một số kết quả:
tải trọng trục và tải trọng của xe tương ứng với số trục còn lớn hơn quy định của tiêu
chuẩn thiết kế nhiều, như được nêu trong bảng 1 và bảng 2 dưới đây.
Bảng 1. Số liệu tải trọng xe năm 2003 trên quốc lộ 1, QL5, QL5
Loại xe

Tải trọng xe (tấn)

Tải trọng 1 trục xe (tấn)

2 trục

32.2

21.5

3 trục

51.2

23.6

4 trục

59.7

22.1

5 trục

92.6

23.2

6 trục

101.2

22.3

Bảng 2. Tổng hợp tải trọng xe, trục xe lớn nhất tại một số trạm cân xe năm 2003
Tải trọng xe
(tấn)

Tỷ lệ (%) loại xe (tương ứng theo tải trọng trục xe)/tổng các loại xe
Xe 2 trục
(48.9)

Xe 3 trục
(28.86)

Xe 4 trục
(14.6)

Xe 5 trục
(5.98)

Xe 6 trục
(1.66)

16-20

9.80

9.37

2.64

0.47

0.05

21-30

1.98

9.22

7.77

2.35

0.33

31-40

0.02

2.34

2.69

2.89

0.85
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Tải trọng xe
(tấn)

Tỷ lệ (%) loại xe (tương ứng theo tải trọng trục xe)/tổng các loại xe
Xe 2 trục
(48.9)

Xe 3 trục
(28.86)

Xe 4 trục
(14.6)

Xe 5 trục
(5.98)

Xe 6 trục
(1.66)

41-50

0.00

0.40

0.50

0.60

0.31

51-60

0.00

0.00

0.14

0.34

0.20

61-70

0.00

0.00

0.00

0.05

0.15

71-80

0.00

0.00

0.00

0.03

0.01

Như vậy có thể thấy hiện đang lưu hành các loại xe có tải trọng trục vượt quá
tải trọng trục tính toán, tải trọng xe với các số lượng trục vượt quá tải trọng xe của
số lượng trục tương ứng được sử dụng trong tính toán. Đây là nguyên nhân dẫn đến
quá tải trọng cầu, dẫn đến hư hỏng cầu đường. Điều đó cho thấy mặc dù có chủ
trương đúng đắn của Chính phủ là quản lý loại xe được lưu thông (từ khâu chế tạo
hoặc nhập khẩu xe) và tải trọng xe lưu thông từ nơi nguồn hàng, song việc thực
hiện còn chưa được như mong muốn. Bởi vậy để bảo vệ các công trình cầu đường
thì cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quản lý, kiểm soát
tải trọng qua cầu, cắm biển tải trọng cho cầu, kể cả các cầu mới được xây dựng
đảm bảo yêu cầu hệ tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp quy mô tuyến đường. Vấn đề là
cắm biển tải trọng như thế nào?
Với các cầu mới được xây dựng, đảm bảo yêu cầu hệ tiêu chuẩn thiết kế và phù
hợp quy mô tuyến đường: Để quản lý được tốt hệ thống cầu, trong khi việc kiểm soát
tải trọng là khó khăn (khó kiểm soát được hiện tượng các chủ phương tiện hoán cải,
đội nhíp; cơi nới thùng xe - kể cả xe container, các phương tiện chở hàng rời không
kiểm soát được ở kho bãi, bến cảng), vì vậy việc cắm biển sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các
cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. Việc cắm biển thế nào thì có
thể tham khảo kinh nghiệm của một số nước ở Châu Âu, Mỹ về công tác cắm biển và
cấp giấy phép lưu hành cho các phương tiện quá khổ, quá tải và chủng loại các loại xe
hợp pháp được phép lưu hành.
Với các cầu cũ: Khi kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy chất lượng cầu có bị suy
giảm, hoặc các cầu trước đây được thiết kế với quy mô tải trọng nhỏ, sau đó tuyến
đường được nâng cấp hạng, việc đánh giá để nâng cấp theo tải trọng thiết kế mới là
cần thiết. Trường hợp không được nâng cấp thì căn cứ vào tỉ lệ suy giảm chất lượng để
đánh giá tải trọng được khai thác an toàn bằng % so với cầu mới được thiết kế đảm
bảo yêu cầu hệ tiêu chuẩn.
Một ví dụ minh họa về khả năng chịu tải của cầu phụ thuộc chủng loại xe rất rõ
ràng được các tài liệu của Mỹ đưa ra như hình vẽ dưới đây.
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Hình 5. Ví dụ minh họa để tính tải trọng được phép qua cầu theo kích thước, số trục xe
Từ đó có thể tính toán tải trọng xe được phép qua cầu theo số trục và khoảng cách
giữa các trục như sau:

 LN

W = 500. 
+ 12N + 36 
 N −1


(1)

Trong đó: W là trọng tải tối đa (pound) của một nhóm trục được phép qua cầu, N là
số trục, L (feet) là khoảng cách giữa các trục phía ngoài. Khi đó việc cắm
biển tải trọng sẽ được phân loại theo loại xe (số lượng trục xe) theo một số
nhóm xe như ở hình 6.
… tấn
… tấn

… tấn
Hình 6. Ví dụ về cắm biển tải trọng theo dạng loại của xe
Cần có nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của công thức (1) với tải trọng thiết kế về
độ dự trữ an toàn để có cơ sở áp dụng vào Việt Nam.
Về vấn đề cân xe: Việc cân xe là rất cần thiết, cần được tái thiết lập càng sớm càng
tốt các trạm cân xe tĩnh. Bên cạnh đó cần nghiên cứu để sớm ứng dụng hệ thống cân
xe động (WIM). Đây là một giải pháp được thế giới ứng dụng có hiệu quả trong bối
cảnh lưu lượng giao thông ngày càng tăng cao, có như vậy mới bảo vệ, quản lý tốt hệ
thống cầu ở Việt Nam.
3.3. Công tác quan trắc cầu hầm
Bài học về sụ sụp đổ cầu Minneapolis - Mỹ năm 2007 do không chú ý vấn đề đánh
giá sự gia tăng của tải trọng khai thác cũng như theo dõi, quan trắc là một bài học lớn
cho lĩnh vực quản lý cầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
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Ở các nước tiên tiến, quan trắc các công trình cầu hầm là một phần quan trọng
trong công tác bảo trì khai thác công trình. Ở Việt Nam, quan trắc là nội dung đã được
áp dụng đối với lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng, xây dựng ông nghiệp, kể cả
lĩnh vực xây dựng đường bộ từ đã lâu. Riêng quan trắc các công trình cầu hầm thì mới
được đặt ra trong thời gian gần đây, khi xây dựng một số cầu lớn kết cấu hệ dây như
cầu Mỹ Thuận, cầu Kiền, cầu Bãi Cháy, cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ, hầm đường bộ
Hải Vân. Cầu treo Thuận Phước vẫn đang được nghiên cứu thiết kế để lắp đặt hệ thống
quan trắc. Do chi phí còn khá cao nên việc quan trắc ở các công trình cầu vẫn còn là
một khó khăn cho các dự án cầu hầm và còn cần được quan tâm nhiều hơn.
Lưu lượng giao thông ngày một tăng cao, tác động của các điều kiện tự nhiên, môi
trường làm cho chất lượng của công trình bị suy giảm, những biến đổi thời tiết ngày
càng phức tạp, vì thế việc quan trắc, theo dõi công trình cầu, hầm là hết sức cần thiết.
Hiện nay công tác quan trắc mới chỉ chú ý đến một số cầu dây văng, cầu treo dây võng
khẩu độ lớn. Các dạng cầu khác có quy mô lớn vẫn rất cần có kế hoạch quan trắc định
kỳ (cầu Chương Dương, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì,…).
Bên cạnh đó, việc xm xét ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển
dâng cho các công trình cầu hầm của Việt Nam cũng là lĩnh vực cần được quan tâm
nghiên cứu, đánh giá.
4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
- Tăng cường đào tạo đội ngũ kỹ sư tư vấn, đưa nội dung môn học kiến trúc, mỹ
thuật công trình vào chương trình đào tạo kỹ sư cầu hầm, cầu đường để nâng cao hiệu
quả mỹ quan cho các công trình (là lĩnh vực các kỹ sư tư vấn của Việt Nam còn yếu).
- Cắm biển tải trọng cầu hầm, khôi phục hệ thống cân xe tĩnh.
- Quan tâm, đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc đối với các công trình cầu đường
quan trọng, trong đó có áp dụng công nghệ WIM trong quản lý tải trọng lưu thông trên
các hệ thống cầu hầm cần thiết.
- Ứng dụng công nghệ hiện đại, tin cậy trong kiểm tra, đánh giá kết cấu cầu phục
vụ tốt công tác bảo trì, sửa chữa (công nghệ đánh giá hiệu quả của dự ứng lực tron cầu
cũ, công nghệ kiểm tra đánh giá kết cấu dưới của cầu,…).
- Nghiên cứu ứng dụng kết cấu và công nghệ hợp lý cho cầu, hầm xây dựng khu
vực đất yếu đồng bằng sông Cửu Long.
- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý hệ thống cầu hầm và hệ thống
cơ sở dữ liệu quản lý cầu, hầm.
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VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN Ở VIỆT NAM
PGS.TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
KS. ĐẶNG CÔNG MINH
ThS. NGUYỄN TUẤN HIỂN và các cộng sự
Viện CN Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình GTVT
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT:
Bài báo nêu hiện trạng hư hỏng các cảng biển ở Việt Nam, giới thiệu các công
nghệ và kết quả nghiên cứu được áp dụng để kéo dài tuổi thọ công trình. ài báo cũng
giới thiệu các thành tựu của Viện KHCN GTVT trong lĩnh vực bảo vệ công trình và
các định hướng hợp tác trong lĩnh vực này.
1. HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG CÁC CẢNG BIỂN Ở VIỆT NAM

Việt Nam có hơn 100 cảng lớn nhỏ nằm dọc theo bờ biển từ Bắc vào Nam.
Theo danh bạ cảng biển của Cục Hàng Hải Việt Nam năm 2002 thì hệ thống
cảng biển được chia làm 6 nhóm gồm:
- Nhóm cảng phía Bắc, bao gồm các cảng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
- Nhóm cảng Bắc Trung Bộ, bao gồm các cảng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
- Nhóm cảng Trung Trung Bộ, bao gồm các cảng biển từ Quảng Bình đến
Quảng Ngãi.
- Nhóm cảng Nam Trung Bộ, gồm các cảng biển từ Bình Định đến Bình Thuận.
- Nhóm cảng thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nhóm cảng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Trong đó hai nhóm được chú ý nhất là nhóm cảng phía bắc và nhóm cảng TP. Hồ Chí
Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu, đó là những nơi có nhiều cảng lớn cả cũ lẫn mới.
Các công trình cảng thường được xây dựng ở vùng cửa sông, ven biển nơi
thường xuyên phải chịu tác động khắc nghiệt của môi trường, đồng thời cảng là nơi
neo đậu của các loại tàu có tải trọng lớn nên luôn hứng chịu các tác động bất lợi từ
môi trường và cả con người dẫn đến sự xuống cấp, hư hỏng hay thậm chí là bị phá
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huỷ. Hư hỏng tại các công trình cảng do nhiều nguyên nhân nhưng có thể gói gọn
trong hai hướng: Chủ quan do con người và khách quan do thiên nhiên. Con người
có thế gây ra nguyên nhân hư hỏng từ khi thiết kế, thi công công trình chưa chuẩn
mực, trong quá trình khai thác sử dụng có thể vi phạm quy trình cập tầu, khai thác
quá tải vv. Trong lĩnh vực bảo vệ, nâng cao tuổi thọ cho các công trình cảng chúng
tôi không đề cập nhiều đến các nguyên nhân chủ quan vì đó là trách nhiệm của các
nhà thiết kế, các đơn vị thi công, các nhà quản lý khai thác công trình. Chúng tôi
quan tâm nhiều đến các ảnh hưởng của tự nhiên phá huỷ công trình một cách đều
đặn, chậm nhưng thường xuyên.
Hư hỏng trong công trình cảng là sự xuống cấp của các kết cấu BTCT và các kết
cấu thép.
1.1. Hư hỏng các kết cấu Bê tông cốt thép
- Qua các kết quả kiểm định chất lượng công trình cảng cho thấy sau một vài chục
năm khai thác sử dụng, chất lượng các kết cấu BTCT của nhiều công trình đã bị xuống
cấp nghiêm trọng (Hình 1). Các hư hỏng phần lớn tập trung ở mặt dưới các bộ phận
kết cấu như đáy dầm, cánh dầm, đáy bản, các mối nối, các bộ phận tại khu vực chịu
ẩm cao. Trong thực tế kiểm tra cho thấy, một số nơi nhìn bằng mắt thường lớp bê tông
vẫn chưa suy giảm nhiều, nhưng khi có tác động cơ học thì cả mảng bê tông có diện
tích vài m2 bị bong ra để lộ những hư hỏng nghiêm trọng của cốt thép bên trong.

Hình 1. Sự hư hỏng của bê tông cốt thép
- Hư hỏng kết cấu BTCT chủ yếu là do: sự bào mòn lớp vỏ bê tông từ ngoài vào
trong và ăn mòn cốt thép gây nứt vỡ bê tông có hướng từ trong ra ngoài (do ăn mòn
sunfat, thấm ion Cl giảm cường độ bê tông). Theo các nghiên cứu và kinh nghiệm thực
tế thì hướng thứ nhất xảy ra ngoài ở các vùng công nghiệp (không kể những va chạm
cơ học). Hướng thứ hai được xác định là nguyên nhân chính gây ra hư hỏng các kết
cấu BTCT.
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1.2. Hư hỏng các kết cấu thép
- Các kết cấu thép của cảng nằm trong vùng xâm thực mạnh của nước biển và chịu
tác động cơ học nên có tốc độ ăn mòn lớn (Hình 2, 3). Có 3 khu vực mà kết cấu thép
chịu tác động ăn mòn khác nhau và do vậy các biện pháp duy tu bảo dưỡng khác nhau.
Các kết cấu nằm trong không khí như lan can, hàng rào… có thể dễ dàng quan sát mức
độ hư hỏng và không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho công trình, thường được bảo trì
bằng sơn. Các kết cấu ở vùng bắn té nước có tốc độ ăn mòn cao nhất, nhưng có thể
quan sát bằng mắt thường.

Hình 2. Sự hư hỏng của kết cấu thép

Hình 3. Giản đồ điện thế - pH của hệ Fe - H2O
Vùng ăn mòn thép nằm trong vùng nước mặn, dạng ăn mòn thép là Fe2+
- Các kết cấu thép nằm trong nước và trong bùn không quan sát được bằng mắt
thường, thường không có biện pháp bảo vệ bổ sung, ngoại trừ lớp sơn phủ ban đầu.
Đây là nhược điểm lớn nhất trong việc bảo trì, bảo dưỡng công trình cảng.
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2. CÁC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẢNG
Ở VIỆT NAM
Bảo vệ các công trình cảng biển nhằm kéo dài tuổi thọ cho các kết cấu thép và
BTCT. Đối với các cảng cũ, đã được xây dựng từ trước những năm 80 thì các biện
pháp bảo vệ được thực hiện trong quá trình thiết kế xây dựng. Các kết cấu thép trên
vùng mực nước thay đổi được sơn phủ bằng sơn. Vùng mực nước thay đổi thường
được phủ bê tông đến mực nước thấp nhất, phần chìm trong nước được sơn chống gỉ
trước khi thi công. Các cảng cũ thường là nhỏ và nằm trong sông nên vấn đề ăn mòn
không khắc nghiệt bằng ngoài biển. Trong quá trình khai thác sử dụng, các cảng chính
như cảng Hải Phòng, cảng Cửa Lò, Tân thuận đều được khảo sát đánh giá lại và sửa
chữa các hư hỏng nhìn thấy được. Tuy nhiên các hư hỏng không nhìn thấy như ăn mòn
cốt thép trong bê tông, ăn mòn thép trong nước, trong bùn chưa được đánh giá, đây là
nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra các sự cố rất nghiêm trọng.
Để chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép nhiều biện pháp bảo vệ đã được
nghiên cứu sử dụng, trước hết là phải tăng cường chất lượng bê tông. Tăng cường
chất lượng bê tông ngoài mục đích tăng cường chất lượng kết cấu còn nhằm để
ngăn chặn sự khuếch tán các tác nhân ăn mòn như ion clo, ôxy tới bề mặt cốt thép.
Có nhiều cách tăng cường chất lượng bê tông như giảm tỷ lệ N/X bằng sử dụng phụ
gia hoá dẻo, sử dụng tro bay, tro xỉ hay silicafume tăng độ đặc chắc, dùng phụ gia
tăng cường tính chống thấm cho bê tông, tăng cường chiều dầy lớp vỏ bê tông hay
dùng các chất ức chế ăn mòn. Ngoài ra còn sử dụng công nghệ sơn phủ bề mặt bê
tông hay xử lý cốt thép trước khi thi công. Một công nghệ phổ biến khác nhưng
chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là công nghệ bảo vệ catốt cho kết cấu
BTCT. Hiện nay, các cảng xây mới ở Việt Nam sử dụng rất nhiều cọc BTCT, bê
tông dự ứng lực hay cọc khoan nhồi để làm móng, các loại cọc này đã được áp
dụng rất hiệu quả cho việc làm móng trụ các công trình trong bờ, nhưng với các
công trình không liền bờ đòi hỏi tuổi thọ trên 50 năm thì đây là một vấn đề mới cần
được xem xét, nghiên cứu sâu hơn tốc độ ăn mòn của cốt thép trong điều kiện rất
khắc nghiệt của môi trường xa bờ.
Đối với các kết cấu bằng thép, có thể bảo vệ bằng hai phương pháp chính là sơn
phủ và bảo vệ catốt. Phần mực nước thay đổi được áp dụng một trong các phương
pháp: sơn phủ bằng sơn đặc biệt, bọc băng quấn có lót mỡ và chất ức chế gỉ, hoặc bọc
bằng kim loại hoạt động anot (kẽm) BTCT đến mực nước thấp nhất. Phần ngập trong
nước và trong bùn được sơn chống gỉ trước khi thi công và kết hợp bảo vệ catốt.
Nhìn chung lĩnh vực bảo vệ công trình ở Việt Nam không còn là vấn đề mới, các
công nghệ bảo vệ cho kết cầu thép và BTCT trong các môi trường khác nhau đã được
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áp dụng. Vấn đề nổi cộm có lẽ là lựa chọn tối ưu công nghệ bảo vệ, xét cả về mặt kinh
tế và kỹ thuật, điều này sẽ thực hiện được nếu các đơn vị chuyên nghành về bảo vệ
công trình được tham gia ngay từ quá trình thết kế. Ngoài ra cần phấn đấu tăng cường
sử dụng sản phẩm trong nước để giảm bớt chi phí nhập khẩu.
3. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
CỦA VIỆN KHCN GTVT
Trong chiến lược phát triển kinh tế biển ở nước ta, đặc biệt trong chiến lược phát
triển cảng biển của Bộ GTVT từ nay đến 2020 cần xây dựng nhiều các công trình cảng
biển đạt yêu cầu khu vực. Khí hậu nhiệt đới ẩm là những điều kiện gây ăn mòn mạnh
các công trình biển bằng thép và bê tông cốt thép. Vì vậy, việc nghiên cứu về ăn mòn
và các biện pháp chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông trong môi trường biển là
một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Để chống ăn mòn cho bê tông cốt thép nói chung
và cốt thép nói riêng, nhiều biện pháp bảo vệ đã được nghiên cứu sử dụng như bảo vệ
catốt, phụ gia tăng cường tính chống thấm cho bê tông, dùng các lớp phủ (trên cốt thép
hoặc trên bê tông), dùng các chất ức chế ăn mòn.
Lĩnh vực bảo vệ công trình nói chung và bảo vệ cảng biển nói riêng ở Việt Nam đã
được bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm từ cuối những năm 80 thế kỷ trước trong đó
Viện KHCN GTVT là một trong những đơn vị đi đầu. Xuất phát từ Viện cấp Bộ 34C01-06 “nghiên cứu bảo vệ kết cấu thép và BTCT”, kết quả của Viện được ứng dụng
vào lắp đặt các anốt hy sinh nhôm vào cầu Nguyễn Văn Trỗi và lắp đặt hệ thống bảo
vệ bằng dòng điện ngoài ở cầu Bến Thuỷ. Tiếp theo là việc hoàn thiện các công nghệ
trên 3 lĩnh vực: Sơn phủ bảo vệ cho kết cấu thép và BTCT, các loại vật liệu phụ gia
cho bê tông và công nghệ bảo vệ catốt.
3.1. Lĩnh vực phụ gia chống thấm, vữa polyme cho bê tông vùng biển
Hiện nay, nhiều nước trên thế giới phát triển mạnh số lượng và chất lượng các loại
phụ gia tăng cường cho vữa bê tông xi măng. Khi có mặt phụ gia, mác của bê tông tăng
khi có cùng lượng xi măng sử dụng. Độ bền kéo, uốn, khả năng chống thấm, khả năng
chống dính của bê tông tăng lên do có sự thay đổi quá trình đóng rắn của các liên kết
khoáng. Năm 1994, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã thực hiện Viện nhánh của
Viện cấp Nhà nước KC 05-13 “Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt thép trên cơ sở phụ gia
Zecagi-XB và phụ gia polyme bền trong môi trường biển Việt Nam”. Kết quả đã nghiên
cứu chế tạo phụ gia Zecagi XB đưa vào thành phần bê tông để nâng cao tính chống ăn
mòn cho bê tông cốt thép. Sản phẩm này cũng đã được ứng dụng nhiều vào thực tế xây
dựng ở các công trình, bước đầu cho thấy có hiệu quả rõ rệt và ngoài ra đã nghiên cứu
chế tạo 02 loại phụ gia polyme LT1 và LT2 có khả năng tăng cường cho bê tông, bê
tông cốt thép vùng biển về cường độ chịu nén, uốn và kéo dài thời gian thi công của vữa
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bê tông polyme đồng thời tăng khả năng bảo vệ cốt thép trong bê tông. Viện Khoa học
và Công nghệ GTVT cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công bê tông tính năng cao có
cường độ lớn hơn 80 MPa, khả năng chống thấm rất cao, trên cấp B12.
Hướng nghiên cứu trên thế giới là sử dụng các phụ gia polyme để chế tạo vữa sửa
chữa kết cấu bê tông cũ sớm đạt cường độ khai thác, có mô đun đàn hồi phù hợp với
với kết cấu cũ để kéo dài tuổi thọ công trình. Năm 2006, Viện Khoa học và Công nghệ
GTVT đã nghiên cứu hoàn thành Viện cấp Bộ “Nghiên cứu lựa chọn phụ gia polyme
dùng để chế tạo vữa, bê tông xi măng định hướng sử dụng trong sửa chữa công trình
giao thông trong môi trường biển”, trong đó có sử dụng ức chế chống ăn mòn hệ nitrit
để kìm hãm phát triển gỉ trên cốt thép. Viện đã chế tạo 05 tổ hợp phụ gia, qua nghiên
cứu, khảo sát bằng phương pháp cơ lý, kính hiển vi điện tử quét, tổng trở điện hóa...
các tổ hợp phụ gia này đều có khả năng sử dụng trong công tác sửa chữa kết cấu bê
tông cốt thép vùng biển ngay trong điều kiện công trình đang khai thác. Trong đó, cấp
phối vữa bê tông có sử dụng phụ gia polyme với phụ gia hoạt tính silica siêu mịn cho
hiệu quả toàn diện về tính kinh tế - kỹ thuật.
3.2. Lĩnh vực sơn phủ bảo vệ thép, bê tông cốt thép vùng biển
Có nhiều phương pháp bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình thép và BTCT,
song bảo vệ bằng lớp phủ nói chung và sơn phủ nói riêng là phương pháp hiệu quả,
được sử dụng phổ biến.
Viện Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình đã nghiên cứu và chế
tạo thành công hệ sơn chống thấm dùng để phủ ngoài lớp vỏ bê tông (Hệ epoxy-pek
chống thấm cho các công trình như: thanh, hố neo cầu Dùng, Thanh Chương - Nghệ
An, mố trụ cầu khu vực mớn nước cầu Nguyễn Văn Trỗi - Đà Nẵng, Âu thuyền - Tắc
Thủ - Cà Mau…).
Đối với khu vực khí quyển (bao gồm các kết cấu công trình nằm trong môi trường
khí quyển và phần trên mớn nước của tàu thuỷ) thường sử dụng các hệ sơn có tuổi thọ
trên 5 năm hoặc trên 10 năm. Đó là các loại sơn alkyd biến tính, sơn epoxy biến tính,
sơn cao su clo hoá... đặc biệt là sơn polyuretan. Đối với khu vực mớn nước, dưới nước
và trong lòng đất thường sử dụng sơn epoxy biến tính, polyurethan, đặc biệt sơn
epoxypek than đá.
Bộ sơn bảo vệ kết cấu thép khu vực biển, ven biển tuổi thọ ≥ 5 năm của Viện
KH&CN GTVT đã được kiểm chứng tại các công trình: Sơn bảo vệ kết cấu thép cầu
Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng, từ 1994 đến nay); cầu Hiền Lương (Quảng Trị, 2002);
cầu Bến Thuỷ (Nghệ An, 2003); Sơn bảo vệ kết cấu thép tuổi thọ lớn hơn 10 năm: Các
cầu đường sắt dọc quốc lộ 1A; Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa… chất lượng đều đạt và
vượt yêu cầu thiết kế.
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Từ cuối thế kỷ 20, vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm sâu sắc trên toàn
thế giới. Để đáp ứng yêu cầu này, lĩnh vực sơn bảo vệ đã đặt ra yêu cầu về việc thay
đổi thành phần các loại sơn dung môi hữu cơ truyền thống cũng như công nghệ chế tạo
tương ứng. Trong đó, hướng nghiên cứu phát triển các loại sơn lỏng không chứa dung
môi hữu cơ và sơn nước đang được triển khai ngày càng mạnh mẽ. Năm 2006 - 2007,
Viện được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ triển khai đề tài cấp Bộ trọng điểm
“Nghiên cứu 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, ven biển”. Qua nghiên cứu lựa
chọn hệ nhựa epoxy biến tính sẵn có trên thị trường với các phụ gia đặc biệt, thông qua
phương pháp nghiên cứu về tính cơ lý, kính hiển vi điện tử quét, phương pháp đo điện
hóa. Viện đã chế tạo được các hệ sơn epoxy bảo vệ công trình và kết cấu thép, bê tông,
BTCT, sơn sàn bê tông, boong tàu… chất lượng cao (tương đương với sơn Euronavy
của Bồ Đào Nha).
Trong công trình biển, khu vực mớn nước là nơi mực nước lên xuống theo chu kỳ
tạo môi trường ăn mòn mạnh kết cấu thép và BTCT. Việc bảo vệ kết cấu khu vực này
ngoài yêu cầu về chất lượng, tuổi thọ của bộ sơn, còn đòi hỏi công nghệ thi công trong
điều kiện ẩm ướt. Để giải quyết vấn đề này, Viện đã kết hợp với Trung tâm Nghiên
cứu vật liệu Polyme - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiến hành nghiên cứu bộ sơn
đóng rắn trong điều kiện ẩm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo sơn epoxy đóng rắn
bằng ketimin ứng dụng trong điều kiển ẩm để bảovệ các kết cấu thép trong giao thông
vận tải - Viện thực hiện năm 2009”. Kết quả bước đầu cho thấy kêtimin do Viện
nghiên cứu chế tạo sử dụng cho sơn lót chống ăn mòn epoxy laccol có khả năng thi
công và bảo vệ kết cấu thép khu vực ẩm ướt (độ ẩm > 95%).
Hiện nay, nhu cầu về các loại sơn bảo vệ thích hợp với chất lượng cao để nâng cao
tuổi thọ cho các công trình và phương tiện là rất lớn. Vì vậy, năm 2010 Viện đang thực
hiện Viện cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo sơn giàu kẽm vô cơ làm lớp lót, bảo vệ kết thép
trong giao thông” nhằm chế tạo hệ sơn giàu kẽm vô cơ làm lớp lót bảo vệ kết cấu thép
trước khi lắp đặt theo cơ chế anôt hy sinh và bảo vệ chống ăn mòn cho khu vực liên
kết chịu lực, có khả năng tương thích với nhiều hệ sơn khác để hoàn thiện bộ sơn
chống ăn mòn của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, sử dụng bảo vệ cho các công
trình Giao thông bằng thép ở Việt Nam nói chung và cho cầu cảng nói riêng.
3.3. Lĩnh vực bảo vệ bằng phương pháp điện hóa
Phương pháp phun kẽm hồ quang đã được thử nghiệm trên bề mặt bê tông và ứng
dụng rộng rãi trên bề mặt thép của các cánh cửa cống thuỷ lợi vùng đồng bằng sông
cửu long. Các phương pháp sử lý cốt thép trước khi đổ bê tông như mạ kẽm cho cốt
thép đã được ứng dụng để xây dựng các công trình ngoài đảo Trường Sa được đánh
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giá là có hiệu quả tốt. Ngoài ra Viện cũng đã lắp đặt thử nghiệm hệ thống bảo vệ catốt
cho BTCT bằng anốt hy sinh ở thùng chìm đảo Trường Sa và bằng dòng điện ngoài ở
trụ 6 cầu Bến Thuỷ.
Lĩnh vực bảo vệ catốt đã được nghiên cứu và ứng dụng từ hơn 10 năm trở lại đây.
Ngoài việc áp dụng các lớp phủ kẽm, nhôm lên bề mặt kim loại bằng phương pháp
phun hồ quang thì công nghệ chế tạo anốt hy sinh hệ nhôm, kẽm cũng được hoàn
thiện, chất lượng sản phẩm đã ngang bằng với các sản phẩm của các nước trong khu
vực và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Khả năng thiết kế các hệ thống bảo vệ catốt bằng
dòng ngoài cũng như bằng anốt hy sinh qua các công trình thực tế đã được đánh giá
cao và được các đơn vị có uy tín như BV, Loyds thẩm định. Khả năng lắp đặt, chạy
thử, vận hành cũng như bảo trì, bảo dưỡng đã có bề dầy kinh nghiệm. Một số cán bộ
đã trưởng thành qua thực tế và được cấp chứng chỉ chuyên ngành của NACE.
Ngoài các phương pháp kể trên, còn có các phương pháp bảo vệ bê tông và bê tông
cốt thép nhằm nâng cao tuổi thọ các công trình như:
- Khử ion Cl− trong bê tông cũ bằng phương pháp điện hóa, hoặc bù kiềm, sau đó
sửa chữa tăng cường bằng vật liệu mới để nâng cao cường độ của kết cấu.
- Sử dụng ức chế thẩm thấu tăng khả năng thụ động cốt thép, hạn chế tác hại của
ion Cl, nâng cao cường độ của kết cấu.
4. PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN CỦA VIỆN KHCN GTVT TRONG THỜI GIAN
SẮP TỚI
4.1. Đề xuất xây dựng văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ công trình
Chúng ta chưa có các quy định mang tính pháp lý hay tiêu chuẩn về bảo vệ công
trình nói chung hay bảo vệ công trình cảng nói riêng. Trong quá trình phát triển, chúng
ta còn cần xây dựng nhiều công trình đòi hỏi tuổi thọ cao trên 50 năm và kéo dài tuổi
thọ các công trình đang được sử dụng, do vậy một văn bản pháp lý hay hệ thống tiêu
chuẩn quy định yêu cầu từ thiết kế đến yêu cầu trong duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa
công trình cần được xây dựng thống nhất. Công việc này không đơn giản vì phải tích
luỹ kinh nghiệm thực tế từ các công trình đã được sử dụng 40-50 năm trở lên, mà đây
là vấn đề còn rất thiếu ở Việt Nam. Chúng ta có thể tham khảo các tiêu chuẩn của các
nước tiên tiến nhưng không thể áp dụng toàn bộ vì điều kiện môi trường, điều kiện
khoa học công nghệ, thi công cũng như điều kiện xã hội không giống nhau sẽ dẫn đến
các cách giải quyết khác nhau. Hợp tác trong việc xây dựng quy trình hay tiêu chuẩn
về bảo vệ công trình, chúng ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm trong quản lý, khai thác
xử dụng và sửa chữa các công trình có tuổi thọ cao.
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4.2. Đề xuất về nghiên cứu
Hiện nay các cảng mới của Việt Nam xử dụng nhiều cọc BTCT, BTCTDƯL hay
cọc khoan nhồi làm móng cho kết cấu không liền bờ. Các loại cọc này có thể rẻ hơn
cọc thép và không mất chi phí chống ăn mòn ban đầu, nhưng với tuổi thọ thiết kế trên
50 năm thì vấn đề ăn mòn cốt thép không thể không đề cập tới. Ăn mòn cốt thép trong
bê tông là vấn đề rất được quan tâm trên thế giới trong những năm gần đây và là nguy
cơ tiềm ẩn trong các sự cố đối với công trình đòi hỏi tuổi thọ cao. Khi xử dụng các cọc
BTCT làm móng trụ cho các công trình không liền bờ thì nguy cơ cao hơn do môi
trường biển rất khắc nghiệt, đặc biệt là vùng mực nước thay đổi. Ăn mòn cốt thép còn
nguy hiểm ở chỗ nó không thể hiện ngay ra ngoài và không thể quan sát cho đến khi
lớp bê tông bên ngoài bị phá huỷ, đến khi đó thì mức độ nguy hiểm đã là rất cao và các
biện pháp khắc phục rất khó khăn, không triệt để và chi phí cao. Chúng tôi đề xuất hợp
tác nghiên cứu bằng phương pháp gia tốc hay bằng mô hình để xác định tuổi thọ các
cọc BTCT trong điều kiện khắc nghiệt và đề xuất các phương pháp bảo vệ hữu hiệu
ngay từ đầu.
Hoàn thiện các công nghệ chế tạo vật liệu chống ăn mòn như sơn, phụ gia, anốt hy
sinh, các thiết bị cho dòng điện ngoài. Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ bảo vệ và
sửa chữa công trình bê tông, bê tông cốt thép vùng biển có sử dụng kết hợp các công
nghệ bảo vệ ca tốt, phụ gia polyme cho bê tông, vữa xi măng polyme, ức chế ăn mòn
cốt thép, khử Cl− để kéo dài tuổi thọ và áp dụng cho một công trình BTCT vùng biển
cụ thể.
Xây dựng các xưởng vừa và nhỏ để sản xuất các vật liệu chống ăn mòn và phấn
đấu đưa sản phẩm chế tạo tại Việt Nam áp dụng cho các công trình do Nhật đầu tư.
5. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO VIỆN CHUYÊN NGÀNH VẬT
LIỆU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN
5.1. Lĩnh vực sơn bảo vệ công trình
Hình 4. Bảo vệ kết cấu thép cầu Nguyễn Văn
Trỗi - Đà Nẵng bằng bộ sơn cao su clo hoá
cho (khu vực khí quyển) và epoxypek than đá
cho (khu vực mớn nước và mố cầu) cùng hệ
thống anốt hy sinh cho (khu vực dưới nước) Tuổi thọ 10 năm
- Các công trình cầu đường sắt thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Thành Phố Hồ
Chí Minh.
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- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Chương Dương - Hà Nội.
- Công trình sơn bảo dưỡng kết cấu thép cầu Hồ - Bắc Ninh.
- Công trình sơn bảo vệ kết cấu thép cầu Nguyễn Văn Trỗi - Đà Nẵng; cầu Giằng Quảng Nam...
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Phong Châu - Phú Thọ.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu treo Dùng - Thanh Chương - Nghệ An.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu treo Giăng - Thanh Chương - Nghệ An.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Bến Thuỷ - Nghệ An.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Hiền Lương - Nghệ An.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Đa Phúc - cầu đường sắt thuộc tuyến đường sắt
Đông Anh - Quán Triều.
- Công trình sơn bảo dưỡng dầm thép cầu Đò Quan - Nam Định.
- Công trình sơn bảo dưỡng kết cấu thép xe triền phục vụ công tác khai thác than.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Thọ Tường - Nghệ An.
- Công trình sơn bảo dưỡng cầu Ngòi Đường và cầu Da Phú - Lào Cai.
- Công trình cầu Linh Cảm - Quảng Bình.
- Công trình cầu Phủ Lý - Hà Nam.
5.2. Lĩnh vực vật liệu xây dựng
- Ứng dụng vật liệu PEX để chống thấm bể nước ngầm (Hồ Tây - Thành phố Hà Nội).
- Chống thấm bảo vệ dầm thép bằng vật liệu PEX (Cầu treo Dùng - Nghệ An).
- Bơm nước thử nghiệm sau khi chống thấm mái nhà cao tầng (Thành phố Hà Nội).
- Ứng dụng vật liệu PEX để chống thấm móng công trình ngầm (Đại sứ quán Úc Thành phố Hà Nội).

Hình 5. Ứng dụng Bê tông, vữa Polymer PEX vào sửa chữa cầu Chương Dương
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- Ứng dụng vật liệu PEX để chống thấm đường vào mỏ Apatít Lào Cai.
- Ứng dụng Bê tông, vữa Polymer PEX vào sửa chữa và gia cố đoạn đường trong
điều kiện không làm ngừng giao thông.
- Ứng dụng Bê tông, vữa Polymer PEX vào sửa chữa Cầu Dùng - Nghệ An.
- Ứng dụng Bê tông, vữa Polymer PEX vào sửa chữa Cầu Ngần - Hà Giang - QL2.
- Cầu Sông Gianh, Quốc lộ 1A - tỉnh Quảng Bình sử dụng phụ gia chống xâm thực
môi trường biển Zecagi-XB.
5.3. Lĩnh vực bảo vệ catốt

Hình 6. Khảo sát thiết kế hệ thống bảo vệ catốt
tại cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất
- Sản xuất các loại anốt trơ cho hệ thống bảo vệ bằng dòng điện ngoài.
- Lắp đặt trạm nguồn và hộp nối cho hệ thống bảo vệ catốt bằng dòng điện ngoài
tại cầu Bến Thủy - Nghệ An.
- Chế tạo anốt hy sinh hệ nhôm trong xưởng đúc.
- Lắp đặt anốt hy sinh tại cảng Cửa Lò - Nghệ An.
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾT CẤU HẠ TẦNG
GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM
Ths. PHAN THANH BÌNH
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và PT.GTVT
MỞ ĐẦU:
Đề tài Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam là đề tài
KHCN trọng điểm cấp Bộ năm 2007 - 2008. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng
các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững, từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp phát
triển bền vững KCHT - GT ở Việt Nam. Dưới đây là tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.
I. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾT
CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM
1.1. Tổng quan về phát triển bền vững ở Việt Nam
1.1.1. Khái niệm về phát triển bền vững
Phát triển bền vững (PTBV) là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại
nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu trong tương lai; hay nói một cách
cụ thể hơn: phát triển bền vững là sự phát triển một cách hài hoà cả 3 mặt kinh tế - xã
hội - môi trường để đáp ứng nhu cầu hiện tại về vật chất, văn hóa, tinh thần nhưng
không làm tổn hại, không gây trở ngại đến khả năng cung cấp tài nguyên để phát triển
kinh tế - xã hội mai sau, không làm giảm chất lượng cuộc sống trong tương lai.
Sơ đồ thể hiện sự phát triển bền vững
PTBV

Phát triển
kinh tế
Bảo vệ
môi trường
Phát triển
xã hội

1.1.2. Tình hình thực hiện phát triển bền vững của Việt Nam
Việt Nam đã quan tâm đến phát triển bền vững từ những năm 1980, đã tham gia
các cam kết quốc tế về phát triển bền vững. Điều đó được thể hiện rõ trong chương
trình nghị sự 21 với 8 nguyên tắc phát triển và 19 lĩnh vực ưu tiên:
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8 nguyên tắc phát triển bền vững của Việt Nam:
(1) Con người là trung tâm của phát triển bền vững.
(2) Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hoà với
phát triển xã hội, với khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên theo nguyên tắc: mọi mặt kinh tế, xã hội và môi trường cùng có lợi.
(3) Bảo vệ và cải thiện môi trường phải được coi là một yếu tố không thể tách rời
của quá trình phát triển. Phải áp dụng đồng bộ các công cụ pháp lý và kinh tế, kết hợp
với tuyên truyền vận động.
(4) Phát triển phải đảm bảo đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện
tại và không gây trở ngại tới cuộc sống của các thế hệ tương lai.
(5) Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa - hiện đại
hóa, phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước.
(6) Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp chính quyền, các Bộ,
Ngành và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng
dân cư và mọi người dân.
(7) Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh
tế quốc tế.
(8) Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường với đảm bảo
quốc phòng an ninh, và trật tự an toàn xã hội.
19 lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển bền vững của Việt Nam
Về kinh tế:
(1) Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
(2) Thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.
(3) (3) Thực hiện quá trình công nghiệp hóa sạch.
(4) Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
(5) Phát triển bền vững các vùng và địa phương.
Về xã hội:
(6) Xoá đói giảm nghèo.
(7) Giảm mức tăng dân số và tạo việc làm.
(8) Định hướng quá trình đô thị hoá và di dân.
(9) Nâng cao chất lượng giáo dục.
(10) Chăm sóc sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động và vệ sinh môi trường.
Về môi trường:
(11) Chống suy thoái, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.
(12) Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.
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(13) Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
(14) Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển.
(15) Bảo vệ và phát triển rừng.
(16) Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp.
(17) Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
(18) Bảo tồn đa dạng sinh học.
(19) Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
1.2. Khái niệm về phát triển bền vững KCHT-GT
Kết cấu hạ tầng giao thông (KCHT-GT) là các công trình, vật kiến trúc, thiết bị và
các công trình phụ trợ khác phục vụ cho vận tải hàng hoá, hành khách và sự đi lại của
nhân dân một cách an toàn, thuận tiện, nhanh chóng.
Phát triển bền vững KCHT-GT là phát triển hệ thống KCHT-GT nhằm đáp ứng được
nhu cầu giao thông của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến điều kiện phát triển của thế
hệ tương lai. Phát triển bền vững KCHT-GT phải đáp ứng yêu cầu PTBV đất nước, phát
triển bền vững hệ thống GTVT đồng thời phát triển bền vững chính mạng lưới KCHT-GT.
Nói cách khác, phát triển bền vững KCHT-GT phải toàn diện trên các phương diện:
- Theo chuyên ngành: Đủ các chuyên ngành trong hệ thống gồm đường bộ, đường
sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.
- Theo cấp độ: Trên phạm vi toàn quốc (cấp quốc gia), theo vùng, khu vực, đến các
chương trình, dự án.
- Theo tiêu chí: Kinh tế, xã hội và môi trường.
Sơ đồ phát triển bền vững KCHT-GT:
Phát triển
bền vững KCHT-GT

Theo chuyên ngành

Đường bộ

Theo cấp độ

Quốc gia

Đường sắt
Vùng, khu vực
Đường TNĐ
Hàng hải
Hàng không
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Theo tiêu chí

Kinh tế

Xã hội

Môi trường
Chương trình,
dự án

1.3. Thực trạng KCHT-GT ở Việt Nam dưới góc độ phát triển bền vững
Sau 25 năm đổi mới, hệ thống KCHT-GT Việt Nam đã được khôi phục, nâng cấp
và xây dựng mới. Một số công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, hiện đại đã hoàn
thành và đưa vào khai thác. Chất lượng vận tải và sự giao lưu đi lại của nhân dân đã
được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao
trong thời gian dài. Tuy nhiên, hệ thống GTVT nói chung, KCHT-GT nói riêng đang
tiềm ẩn về sự phát triển thiếu bền vững.
Về mặt kinh tế:
- Thiếu sự gắn kết giữa các phương thức vận tải, giữa mạng lưới giao thông trong
nước và quốc tế.
- Chưa đồng bộ trọng hệ thống cũng như trong từng chuyên ngành.
- Chưa hiện đại, còn lạc hậu, quy mô nhỏ bé, năng lực giữ trữ thấp, năng suất thấp.
- Chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
- Không đủ vốn đáp ứng yêu cầu phát triển theo quy hoạch.
- Chưa cân đối hợp lý giữa vốn cho xây dựng, nâng cấp và bảo trì
- Cơ chế cấp vốn chưa bền vững, thiếu sự tham gia của khu vực tư nhân.
Về mặt xã hội:
- Chưa đảm bảo sự phát triển cân bằng giữa các vùng miền, đặc biệt là giao thông
nông thôn miền núi.
- Tai nạn giao thông còn cao.
- Ách tắc giao thông ở các đô thị lớn là thường xuyên.
- Thiếu hệ thống giao thông cho người khuyết tật.
- Vấn đề tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho xã hội.
Về mặt môi trường:
- Chưa tận dụng hết lợi thế, tiềm năng để phát triển hợp lý các phương thức vận tải.
- Sử dụng qũy đất chưa hợp lý.
- Môi trường cảnh quan, sinh thái có nguy cơ tác động xấu.
- Ô nhiễm môi trường (không khí, nguồn nước) tới trạng thái báo động.
- Chưa xét đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
1.4. Bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững KCHT-GT của một số nước
Khai thác lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên để phát triển hệ thống
KCHT-GT một cách hợp lý, hiệu quả (Singapore, Hồng Kông khai thác cảng trung
chuyển, sân bay trung chuyển quốc tế).
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KCHT-GT được phát triển trước một bước về thời gian (10-20 năm) về quy mô,
năng lực tạo tiền đề làm động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển, thu hút đầu tư.
Đối với giao thông đô thị: dành quỹ đất hợp lý phát triển ngay các phương thức vận tải
hành khách khối lượng lớn.
Các nước Châu Âu phát triển KCHT-GT theo hướng đồng bộ, liên hoàn, thông
suốt (kết nối với KCHT-GT các nước trong khu vực).
Phát triển KCHT-GT theo hướng hiện đại, tiện nghi như đường bộ cao tốc, điện
khí hóa đường sắt, tàu điện ngầm trong đô thị.
Cung cấp khả năng tiếp cận giao thông công bằng cho mọi người, cho mọi thế hệ
hiện tại và tương lai nhằm phát triển bền vững hệ thống KCHT-GT một cách có hiệu
quả nhất ở một số quốc gia như: Nhật Bản, Anh, Đức đã xây dựng một loại hệ thống
giao thông vận tải công cộng dành cho mọi đối tượng đặc biệt thích hợp với cả các đối
tượng là người khuyết tật.
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng điện, làm tường giảm tiếng
ồn đường bộ cao tốc, kiểm soát ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra. Phát triển
KCHT-GT gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, có giải pháp giảm thiểu tác động
môi trường (như ở Singapore).
Tại một số nước đang phát triển, có điều kiện tương tự:
Phát triển KCHT-GT theo hướng đi ngay vào hiện đại để tăng trưởng kinh tế, thu
hút đầu tư (Malaixia, Thái Lan xây dựng đường bộ cao tốc).
Phát triển giao thông nông thôn nhằm xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ sự chênh lệch
giữa thành thị và nông thôn.
Giữ quỹ đất đáng kể cho phát triển KCHT-GT lâu dài (50 -100 năm sau).
Một số nước đang vấp phải phát triển thiếu bền vững như: Băng Cốc (Thái Lan)
với giao thông đô thị; các nước nghèo ở Châu Á, Châu Phi do KCHT-GT yếu kém đã
gây ách tắc, cản trở thu hút đầu tư nước ngoài.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO
THÔNG Ở VIỆT NAM
2.1. Dự báo những tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường trong quá trình
xây dựng và khai thác KCHT-GT
2.1.1. Bối cảnh
Xu hướng hội nhập: hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với phân công lao động trên
phạm vi toàn cầu, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đòi hỏi sự phát triển nhanh và
trước một bước KCHT-GT.
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Xu hướng kết nối: hình thành các hành lang vận tải để kết nối với khu vực và quốc
tế; tăng lưu lượng vận tải, thương mại quốc tế, xuyên biên giới.
Xu hướng tăng trưởng: quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và cơ giới hóa diễn ra
với tốc độ nhanh dẫn đến tăng khối lượng hàng hóa công nghiệp chế tạo, nhu cầu đi lại.
Xu hướng phân cực: hình thành các trung tâm tăng trưởng, vùng kinh tế trọng
điểm, các vùng đô thị, khu công nghiệp, vùng nông thôn…
Xu hướng thị trường hóa: phát triển theo cơ chế thị trường, theo cơ chế cung - cầu,
có cạnh tranh, có hiệu quả kinh tế.
2.1.2. Dự báo các tác động đến phát triển không bền vững
Các tác động về mặt kinh tế:
- Không đủ năng lực, công suất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế
thu hút đầu tư. Hiệu quả thấp do thiếu đồng bộ, liên hoàn và phát triển không hợp lý
giữa các phương thức, Cụ thể:
Năng lực đường bộ tại nhiều khu vực sẽ bị quá tải vào năm 2030, một số vùng phụ
cận các thành phố lớn quá tải vào năm 2015-2020; nhu cầu vận tải bằng đường sắt sẽ tăng
nhanh trong tương lai; phần lớn các cụm cảng biển sẽ bị quá tải vào năm 2025-2030.
- Cản trở hội nhập khu vực quốc tế do thiếu kết nối với các nước.
- Sự bất cập giữa nhu cầu vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống
KCHT-GT với khả năng huy động vốn, dẫn đến các quy hoạch phát triển thiếu tính
khả thi.
- Mất cân đối giữa vốn xây dựng nâng cấp và bảo trì dẫn đến hệ thống KCHT-GT
xuống cấp, tổn thất về kinh tế.
- Công tác xét cấp vốn và xét ưu tiên chưa rõ ràng. Một số dự án thiếu tính khả thi
về tài chính dẫn đến giảm hiệu quả vốn đầu tư.
Các tác động về mặt xã hội:
- Ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội không để tình trạng phát
triển chênh lệch giữa các vùng miền, giữa đô thị - nông thôn. Tai nạn giao thông ngày
càng gia tăng do số lượng phương tiện vận tải ngày càng tăng cao.
- Thiếu quỹ đất cho phát triển lâu dài, ảnh hưởng đến công nghiệp hóa và đô thị
hóa, ùn tắc giao thông ở các đô thị; chiếm đất sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến an
ninh lương thực.
- Vấn đề tái định cư, giải phóng mặt bằng, vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Các tác động về mặt môi trường:
- Gia tăng nhanh chóng nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
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- Suy thoái môi trường không khí do tăng nhanh phương tiện vận tải cơ giới.
- Giảm chất lượng môi trường nước, nguy cơ về ngập lụt.
- Xâm phạm các vùng sinh thái: Suy thoái đa dạng sinh học và xâm hại các vùng
sinh thái nhạy cảm do xây dựng mới các công trình giao thông.
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng mà Việt Nam là 1 trong 5
nước chịu ảnh hưởng rất lớn.
Dự báo tổng phát thải do hoạt động GTVT đường bộ và đường sắt
Phương tiện cơ giới đường bộ

Phương tiện cơ giới đường sắt

Chất ô nhiễm
(tấn)

2005

2010

2020

2005

2010

2020

CO

1140.98

1621.46

2132.42

1.03

1.63

3.79

HC

63.76

90.79

123.13

0.21

0.34

0.78

NOx

75.69

108.52

163.24

0.92

1.46

3.39

SOx

21.00

30.27

48.95

0.40

0.63

1.47

Bụi

13.01

23.25

37.80

0.26

0.41

0.94

Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, 2007.
2.2. Xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững KCHT-GT
Trên cơ sở 3 tiêu chí phát triển bền vững, xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền
vững KCHT-GT cho từng chuyên ngành, từng thời kỳ. Các chỉ tiêu này phải đảm bảo
các yêu cầu:
Bền vững về mặt kinh tế:
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trong từng thời kỳ.
- Tạo thành mạng lưới liên hoàn, kết nối các phương thức vận tải, kết nối với mạng
lưới giao thông quốc gia và địa phương, quốc gia và quốc tế.
- Hiện đại, đủ năng lực và công suất dự trữ.
- Có hiệu quả kinh tế
Bền vững về mặt xã hội:
- Phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, giảm đói nghèo, từng bước tạo sự
cân bằng giữa các vùng, miền, đặc biệt giữa đồng bằng và miền núi, giữa nông thôn và
thành thị.
- GTVT đối với người khuyết tật, người nghèo trong xã hội.
- Đảm bảo ATGT, giảm thiểu ách tắc giao thông, TNGT.
- Sử dụng hợp lý tài nguyên, quỹ đất cho phát triển KCHT-GT.
- Tái định cư giải phóng mặt bằng hợp lý nhằm hạn chế thấp nhất đến cư dân.
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Bền vững về mặt môi trường:
- Hạn chế tác động môi trường: không khí, nước, tiếng ồn.
- Bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn môi trường cảnh quan, đa dạng sinh học.
- Giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng, khai thác đồng
thời sử dụng hợp lý lợi thế tiềm năng, tài nguyên, đất đai...
- Đảm bảo hoạt động bình thường trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Tóm tắt các tiêu chí, chỉ tiêu chung

TT

1

2

3

Tiêu
chí

Kinh
tế

Chỉ tiêu chung

Một số
chỉ tiêu cụ thể

(1) Quy mô, - Năng lực dự trữ
năng lực, công - Mật độ đường theo
suất
diện tích, dân số
- Tiêu chuẩn kỹ thuật
(2) Tính kết nối,
- Quốc tế, khu vực,
đồng bộ
nội địa
- Tỷ lệ đường bộ cao
(3) Tính hiện
tốc, đường sắt điện
đại
khí hóa
(4) Tính hiệu - Chỉ số nội hoàn
quả
(IRR)
(5) Xóa đói, - Giao thông tiếp cận
giảm
nghèo,
cân bằng giữa - Đường đến trung
tâm xã, cụm xã
các vùng miền

Đơn vị tính

Hiện
trạng

Năm yêu
cầu
2020,
2030...

%
km/km2;
km/103 dân

km (%)
%

%

5
(6) An toàn - Số vụ, số người ngchết/10 ng
Xã hội giao thông
chết, người bị thương ngchết/104xe
- Cho toàn mạng
%
(7) Quỹ đất và đường
vấn đề GPMB
- GT đô thị
%
- Tái định cư, GPMB
(8) Môi trường - Ô nhiễm không khí
sống
- Ô nhiễm do tiếng ồn
- Tránh 27 vườn quốc
Môi
gia
và 67 khu bảo tồn
trường (9) Môi trường
thiên nhiên
sinh thái
- Biến đổi khí hậu,
nước biển dâng
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2.3. Định hướng phát triển
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Chiến lược, Quy hoạch phát triển GTVT nói
chung, KCHT-GT nói riêng có xét đến các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững.
- Phát triển KCHT-GT phải xét đến hiệu qủa kinh tế.
- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình
quy phạm... trong thiết kế, xây dựng, bảo trì và khai thác công trình giao thông.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng công trình
giao thông.
- Các công trình giao thông phải có tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng phù hợp với
các yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.
- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, văn bản hướng dẫn, các quy định bảo vệ môi trường
trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
và cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Nâng cao chất lượng giám sát và quản lý bảo vệ môi trường. Giám sát chặt chẽ
việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong các dự án xây dựng công trình
nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
- Cần có lộ trình thực hiện phù hợp, tránh tư tưởng chủ quan coi thường vì đó là
vấn đề lâu dài, cũng tránh nôn nóng vì nguồn lực có hạn, phải tiến hành phù hợp với
điều kiện của nước ta.
Một số chương trình, dự án phát triển KCHT có tác động lớn đến PTBV

TT

Tên chương trình,
dự án

Các tác động chính
Quy mô, công suất

Xã

Kinh
tế

hội

Môi
trường

I

Đường bộ

1

Đường bộ cao tốc

Xây dựng 5.873 km đường bộ cao tốc

√√√

√√

XX

2

Quốc lộ 1A

Nâng cấp hoàn chỉnh QL1A

√√√

√√

X

3

Đường Hồ Chí Minh

Tổng chiều dài 3.167 km

√√√

√√

X

4

Quốc lộ ven biền

Tổng chiều dài 2.870 km

√√√

√√

X

5

Hệ thống đường tỉnh

√√

√√√

X

6

Đường đô thị

Đường vành đai và các trục hướng tâm

√√

√√√

X

7

Đường GTNT

Đường ô tô đến trung tâm tất cả các xã

√√

√√√

√√√

II

Đường sắt
Bắc - Nam dài 1.630 km, khổ 1435
mm, đường đôi, điện khí hoá, tốc độ
350 km/h.

√√√

√√√

X

1
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Đường sắt cao tốc

TT

Các tác động chính

Tên chương trình,

Quy mô, công suất

Xã

Kinh
tế

hội

Môi
trường

2

Hà Nội - Đồng Đăng, Lào Cai - Hà
Đường sắt cận cao tốc Nội - Hải Phòng, khổ 1435 mm, sức
kéo điện,

√√√

√√√

X

3

Đường sắt chuyên dùng

Nối với các cảng biển, các khu CN....

√√√

√√√

X

4

Đường sắt đô thị

Hà Nội, TPHCM (đường sắt trên cao
và tàu điện ngầm).

√√

√√√

√

III

Đường biển

1

Cảng trung chuyển Tiếp nhận tàu tới 100.000 tấn
quốc tế Vân Phong
Công suất tiềm năng 300 triệu tấn

√√√

√

X

2

Cảng cửa ngõ quốc tế Tiếp nhận tàu tới 80.000 tấn
Lạch Huyên, Cái Mép Công suất tiềm năng 100 triệu tấn

√√√

√

X

3

Kênh Quan Chánh Bố Cho tàu 2 vạn tấn vào cảng Cần Thơ

√√√

√√

X

IV

Đường thủy nội địa

1

Nâng cấp kênh Chợ Từ C3 lên C2, công suốt 20 triệu
Gạo
tấn/năm

√√√

√√

X

2

Hà Nội - ViệtTrì Tăng lên cấp 2,3,4 trong từng đoạn
Lào Cai

√√√

√√

X

V

Hàng không

1

Cải tạo, nâng cấp
cảng CHKQT: Nội Xây mới nhà ga hành khách T2, công
Bài, Đà Nẵng, Tân suất 16 triệu HK/năm…
Sơn Nhất

√√√

√√√

X

2

Xây dựng CHK QT Xây dựng mới tiềm năng công suất
Long Thành
cảng 80-100 triệu HK/năm

√√√

√√√

X

dự án

Ghi chú: √√√: Rất tốt; √√: Tốt; √: Trung bình
XX: Rất xấu; X: Xấu
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
3.1. Các giải pháp thực hiện các tiêu chí về kinh tế
- Đầu tư tập trung để nhanh chóng có mạng lưới KCHT-GT quốc gia theo hướng
đồng bộ, hiện đại liên hoàn, kết nối các phương thức, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư
nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao.
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- Nhanh chóng xây dựng KCHT-GT đô thị hiện đại, ưu tiên xây dựng hệ thống
KCHT-GT đáp ứng vận tải nhanh, khối lượng lớn để giải quyết tình trạng ùn tắc giao
thông và hạn chế ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội và TP
Hồ Chí Minh.
- Đảm bảo cân đối, hài hòa giữa đầu tư xây dựng mới và bảo trì.
-Thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân. Trước hết là đầu tư vào xây dựng hệ
thống đường bộ cao tốc, cảng cửa ngõ quốc tế tại các vùng kinh tế trọng điểm, cảng
trung chuyển quốc tế.
3.2. Các giải pháp thực hiện các tiêu chí về xã hội
- Ưu tiên phát triển KCHT-GT ở các vùng, miền kinh tế khó khăn, tạo điều kiện
phát triển cân bằng giữa các vùng miền, xóa đói giảm nghèo: Có chính hỗ trợ phát
triển KCHT-GT đến các huyện miền núi.
- Tăng khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng tham gia giao thông( người khuyết tật,
người cao tuổi…):
- Giảm thiểu tai nạn giao thông (trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị
thương)
- Quỹ đất và vấn đề tái định cư, giải phóng mặt bằng:
3.3. Các giải pháp thực hiện các tiêu chí về môi trường
- Lồng ghép quy hoạch phát triển GTVT với quy hoạch bảo vệ môi trường.
- Thực hiện nghiêm chỉnh việc đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với các
dự án quy hoạch phát triển, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án
đầu tư phát triển KCHT-GT.
- Xem xét môi trường đối với quy hoạch phát triển vận tải đường bộ và đường sắt.
- Xem xét môi trường đối với quy hoạch phát triển vận tải đường thuỷ.
- Khuyến khích thực hiện và ứng dựng các nghiên cứu khoa học công nghệ. Thúc
đẩy việc ứng dụng các hệ thống và công nghệ thân thiên với môi trường trong quá
trình thực hiện nhằm hạn chế các rủ ro, tác động môi trường như công nghệ kè lát mái,
công nghệ trong nạo vét lòng sông…
- Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, và có các giải
pháp ứng phó phù hợp với từng vùng, khu vực.
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LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT YẾU
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KHU VỰC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
PGS.TS. NGUYỄN HỮU TRÍ
Viện chuyên ngành Đường bộ - Sân bay
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
TÓM TẮT:
Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN cấp Bộ trọng điểm
“Lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông
khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, trong đó chủ yếu tập trung vào tổng kết và đề
xuất những công nghệ mới áp dụng có hiệu quả trong xây dựng đường ô tô.
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ nằm ở cuối lưu vực sông
Mêkông có diện tích tự nhiên là 3,96 triệu hecta, bao gồm 13 tỉnh (Long An, Tiền
Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng,
Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, và An Giang), là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Về điều kiện tự nhiên: ĐBSCL có cao độ phổ biến từ (0.3-4) m trên mực nước biển
trừ một số ngọn núi ở tỉnh An Giang và Kiên Giang. Nhiệt độ bình quân 270C. Lượng
mưa bình quân khá lớn từ 1200 - 2400 mm/năm. Lượng bốc hơi ở ĐBSCL khoảng
900-1300mm. Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hưởng rất lớn của dòng chảy sông Mêkông,
thủy triều biển Đông, thủy triều vịnh Thái Lan và chế độ mưa của từng tiểu vùng.
Hàng năm, ngập lũ ở ĐBSCL khoảng 1.400.000 hecta.
Về địa chất công trình: Các lớp đất chính thường gặp là những loại đất sét hữu cơ
và sét không hữu cơ có trạng thái độ sệt khác nhau. Ngoài ra còn gặp những lớp cát,
sét bùn lẫn vỏ sò và sạn laterit. Nguồn gốc là các loại trầm tích châu thổ, trầm tích bờ,
vũng vịnh và đều thuộc kỷ Thứ Tư. Có thể chia đồng bằng Nam bộ thành các khu vực:
Khu vực có lớp đất yếu dày từ 1-30 m bao gồm các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh,
thượng nguồn các sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông, phía Tây Đồng Tháp Mười, rìa
quanh vùng Bảy núi cho tới vùng ven biển Hà Tiên, Rạch Giá, rìa Đông Bắc đồng
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bằng từ Vũng Tàu đến Biên Hoà; Khu vực có lớp đất yếu từ 5-30m phân bố kế cận
khu vực trên và chiếm đại bộ phận đồng bằng và khu trung tâm Đồng Tháp Mười; Khu
vực có lớp đất yếu từ 15-30 m và lớn hơn chủ yếu thuộc lãnh thổ các tỉnh Cửu Long,
Bến Tre tới các tỉnh duyên hải, Hậu Giang, Tiền Giang.
Về hiện trạng mạng lưới giao thông và nhu cầu phát triển trong thời gian tới:
Mạng lưới giao thông đường bộ khu vực ĐBSCL ngày càng phát triển, đến nay đã có
47.202,74 km đường bộ trong đó: quốc lộ: 1.960,23 km, đường tỉnh: 3.720,57km,
đường huyện: 8.402,45 km, đường xã: 33.119,49 km. Tuyến đường huyết mạch của
vùng ĐBSCL là quốc lộ 1A đã căn bản hoàn thành việc nâng cấp. Tuyến trục dọc N1
dài 235 km nối các tỉnh ĐBSCL gồm Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang
dọc theo biên giới đã hoàn thành đoạn Tịnh Biên (An Giang) - Hà Tiên (Kiên Giang).
Đã đầu tư thêm đoạn Bình Hiệp - Mỏ Vẹt (Long An) và đang khởi động thi công đoạn
Đức Huệ (Long An) - Châu Đốc (An Giang). Một tuyến đường song song quốc lộ 1A
là tuyến N2 dài 440 km, nối miền Đông Nam bộ với các tỉnh ĐBSCL, hiện đã hoàn
thành đoạn Đức Hòa - Thạnh Hóa (Long An). Đường bộ cao tốc TPHCM - Cần Thơ:
đoạn TPHCM - Trung Lương quy mô 4 làn xe đã đưa vào sử dụng. Đường Hồ Chí
Minh ở phía Nam sẽ hoàn thành vào năm 2010. Hai tuyến trục dọc tiểu vùng: tuyến
nam Sông Hậu từ TP Cần Thơ đi Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu với chiều dài
146,5km và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp dài 105 km với quy mô 2 làn xe chính thức
đưa vào sử dụng cuối năm 2010. Ngoài ra còn có các tuyến trục ngang: QL 30, 53, 54,
57, 62, 63, 80, 91… và các tuyến tỉnh lộ đi qua các tỉnh trong vùng. Hầu hết các tuyến
quốc lộ và tỉnh lộ hiện nay đã được nâng cấp, mở rộng. Mục tiêu đến năm 2020, vùng
ĐBSCL sẽ có được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, liên hoàn và
tương đối hoàn chỉnh.
Về giải pháp xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông: Công nghệ xử
lý đất yếu trong xây dựng các công trình giao thông ở Việt nam thực sự phát triển
trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài những công nghệ truyền thống như thay đất,
bệ phản áp, những công nghệ mới đã được ứng dụng như bấc thấm kết hợp với gia
tải trước, vải địa kỹ thuật, giếng cát và gần đây là cột đất vôi, xi măng... Trong thời
gian qua nhiều giải pháp xử lý nền đất yếu đã được áp dụng tỏ ra có hiệu quả kinh tế
kỹ thuật. Tuy nhiên, do yêu cầu về quy mô và cấp hạng công trình giao thông ngày
cao như đường cấp cao, đường cao tốc, các cầu lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp
thích hợp.
Trong điều kiện như ĐBSCL, việc áp dụng các phương pháp làm chặt đất để xử lý
đất yếu thường ít hiệu quả. Các phương pháp xử lý nền đất yếu bằng phương tiện thoát
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nước thẳng đứng như giếng cát, cọc cát, bấc thấm hiện được sử dụng rất rộng rãi cho
hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, trong điều kiện khan hiếm các vật liệu xây dựng thì các giải
pháp này thường có hiệu quả không cao. Các phương pháp gia cố nền bằng chất kết
dính như trộn vôi, xi măng hay các hợp chất polyme… cũng sẽ được nghiên cứu ứng
dụng trong những điều kiện thích hợp. Sự ổn định dưới sâu của đất yếu bằng cọc vôi
hay xi măng bước đầu đã được nghiên cứu ứng dụng cho kết quả khả quan.
Mục tiêu nghiên cứu: Khu vực ĐBSCL là khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước
đang có nhu cầu lớn về phát triển kinh tế, trong đó có các công trình xây dựng giao
thông. Mặt khác, ĐBSCL có những đặc điểm tự nhiên và địa chất tương đối đặc thù
như chiều dày đất yếu lớn, thường xuyên bị lũ lụt, vật liệu khan hiếm... Chính vì vậy
mục tiêu nghiên cứu đặt ra cần đạt được là trên cơ sở các kết quả nghiên cứu ứng dụng
công nghệ mới xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông ở ngoài nước và
trong nước; điều tra bổ sung điều kiện tự nhiên, trình độ công nghệ và nhu cầu phát
triển kinh tế của địa phương, tiến hành các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm
lựa chọn và đề xuất công nghệ thích hợp, khả thi để xử lý đất yếu trong xây dựng công
trình giao thông khu vực ĐBSCL.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi bổ sung một số nội
dung trong tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế các công trình giao thông qua vùng dất
yếu ở nước ta, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long
- Trước hết đã thu thập, nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích các tiêu chuẩn, các tài liệu
chỉ dẫn kỹ thuật hoặc các sổ tay thiết kế về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu
các công trình nền đường đắp trên đất yếu của nước ngoài: Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Trung
Quốc, CHLB Đức, CHLB Nga, Thuỵ Điển… Trong đó tập trung đi sâu vào tìm hiểu,
nghiên cứu và giới thiệu nội dung cụ thể các tiêu chuẩn Trung Quốc JTJ017-96- "Quy
phạm thiết kế và thi công nền đường đắp trên đất mềm yếu"; chỉ dẫn và lựa chọn công
nghệ thi công nền đường đắp trên đất yếu mềm của Cộng hòa Pháp; chỉ dẫn kỹ thuật
thi công đất yếu của Mỹ và CHLB Nga.
- Tiếp theo là tổng hợp và phân tích các nội dung các tiêu chuẩn liên quan tới xây
dựng đường ô tô trên đất yếu của Việt Nam, trong đó có: Quy trình khảo sát thiết kế
nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22TCN-262-2000; Quy trình thiết kế xử lý đất yếu
bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường 22 TCN245-98; Vải địa kỹ thuật trong xây
dựng nền đắp trên đất yếu 22TCN 248-98 và Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm
thu bấc thấm trong xây dựng đường trên đất yếu 22 TCN 236-97.
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- Đã tiến hành thu thập các số liệu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu một số
công trình giao thông xử lý đất yếu điển hình đã áp dụng ở trong nước, đặc biệt đối với
khu vực ĐBSCL thông qua các hồ sơ dự án, các tổng kết, các bài báo, các kết quả
nghiên cứu. Trong đó, có các công trình đạt đã được hiệu quả hoặc có sự cố như:
Đường Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội), đoạn Cảng Chùa Vẽ, QL5, Hải Phòng, đường
Láng - Hoà Lạc (Hà Nội), đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, QL 1A - Hà Nội - Lạng Sơn;
QL10, QL 1A, tuyến N1, N2, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Cần Thơ Sóc Trăng, Quản Lộ - Phụng Hiệp, tuyến Nam Sông Hậu, Vị Thanh - Cần Thơ...
- Đã thí nghiệm bổ sung một số thông số kỹ thuật của đất yếu trước và sau xử lý bấc
thấm và giếng cát tại một đoạn đường đang xây dựng tại ĐBSCL (dự án Quản Lộ Phụng Hiệp - Km18+153.61 đến Km37+750 - gói thầu số 3 thuộc Dự án xây dựng
tuyến đường Quản lộ - Phụng Hiệp. Đã tiến hành thu thập các số liệu về đất yếu. Đã
thiết kế và đo đạc và xử lý các số liệu về kết quả lún, áp lực nước lỗ rỗng và mực nước
ngầm. Đưa ra các nhận xét đánh giá về các thông số kỹ thuật đoạn thử nghiệm đã lựa
chọn, về thiết bị và dụng cụ thí nghiệm quan trắc; về các thông số quan trắc; về kết quả
quan trắc và diễn biến lún thay đổi áp lực nước lỗ rỗng và mực nước ngầm giúp cho việc
xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn khảo sát thiết kế và thi công giếng cát và bấc thấm.
- Tổng hợp, phân tích và đánh giá mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn đã áp dụng
để xử lý đất yếu tại các Dự án giao thông trong nước và kiến nghị bổ sung sửa đổi
Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế các công trình giao thông qua vùng đất yếu khu vực
ĐBSCL, mà thực chất có thể áp dung cho toàn quốc; Quy trình thi công và nghiệm thu
bấc thấm trong xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL; Quy trình thi công và
nghiệm thu giếng cát trong xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL.
2.2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kỹ thuật và phạm vi áp dụng một số giải
pháp công nghệ xử lý đất yếu thông thường được áp dụng trong xây dựng các
công trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long
- Đã tổng hợp, phân tích các giải pháp công nghệ xử lý đất yếu được áp dụng phổ
biến trong xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam, trong đó có khu vực
ĐBSCL. Đã nghiên cứu nguyên lý tính toán thiết kế, ưu nhược điểm, tổng hợp phân
tích hiệu quả kỹ thuật tại các công trình đã áp dụng tại Việt Nam và đề xuất phạm vi
áp dụng đối với các giải pháp sau: giải pháp thay đất, bệ phản áp; giải pháp vải địa kỹ
thuật, đất có cốt; giải pháp đắp đất nền đường và cống trên móng cọc ma sát (treo)
bằng nguồn vật liệu địa phương; giải pháp đắp đất nền đường trên móng cứng (sàn bê
tông, cọc chống); giải pháp cọc cát.
- Nghiên cứu mới khả năng ứng dụng giải pháp sử dụng bê tông xốp (bê tông bọt)
để xây dựng nền đường đắp cao, nền đường đầu cầu, sân bãi, bến cảng, tường chắn
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trên đất yếu. Bê tông xốp (bê tông nhẹ, bê tông bọt) đã được ứng dụng ở nhiều nước
trên thế giới trong các công trình giao thông, thuỷ lợi, xây dựng dân dụng như: xử nền
đường ô tô, nền sân bay, cảng biển ... đắp trên đất yếu; lớp đệm trong các đường hầm;
giảm tải trọng cho các lớp bên trên kết cấu ngầm; lấp công trình ngầm khi không sử
dụng; thay thế đất cho các vùng đất không ổn định; làm lớp đệm cho các bể và đường
ống ngầm... Đã trình bày các Tiêu chuẩn về vật liệu, các thí nghiệm cần thiết để đánh
giá chất lượng vật liệu, các ưu nhược điểm của giải pháp từ việc sản xuất vật liệu, công
nghệ thi công và phạm vi áp dụng của nó. Tiếp theo đã giới thiệu về tính tăng của bê
tông xốp của các hãng nước ngoài và ở Việt Nam (sản xuất theo công nghệ của HPT khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc), giới thiệu các công trình trong ngành GTVT có
thể áp dụng như: nền đường đắp trên đất yêu, nền đường đầu cầu đắp cao. Những
nghiên cứu trong phần này chỉ là những nghiên cứu tổng quan các kết quả nghiên cứu
ở ngoài nước và bước đầu kiến nghị ứng dụng vào Việt Nam.
2.3. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện công nghê và phạm vi áp dụng bấc thấm
trong xây dựng công trình giao thông khu vực đất yếu đồng bằng sông Cửu Long
- Đã tổng hợp cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc của bấc thấm như phương tiện
thoát nước đứng trong xử lý nền đất yếu xây dựng đường ô tô. Trình bày các phương
pháp tính toán, các thông số kỹ thuật phục vụ cho tính toán thiết kế. Tổng hợp các
thông số kỹ thuật các loại bấc thấm đang sử dụng ở Việt Nam. Trình bày về điều kiện
và phạm vi áp dụng của bấc thấm. Bấc thấm được áp dụng thành công để ổn định đất
trong nhiều lĩnh vực của địa kỹ thuật, các ứng dụng điển hình là: dùng trong xây dựng
sân bay, đê; cải tạo đất và nạo vét; xây dựng bến cảng; xây dựng khu đô thị và khu
công nghiệp; đặt tải trước ở khu kho bãi hoặc khu vực sẽ đắp đất.
- Phạm vi sử dụng: chỉ nên sử dụng bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất
yếu có yêu cầu thời gian cố kết nhanh như nền đường đầu cầu, nền đường đắp cao. Đối
với đường đắp thấp, thời gian thi công kéo dài, chưa thi công lớp mặt ngay trong thời
gian cố kết của đất yếu thì không sử dụng bấc thấm.
- Trên cơ sở tính toán lý thuyết và phân tích hiệu quả xử lý tại các công trình trong
thời gian vừa qua đã rút ra những nguyên nhân gây ra một số sự cố tại một số công
trình, đã kiến nghị xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bấc thấm trong
xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL.
2.4. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện công nghệ và phạm vi áp dụng giếng cát
trong xây dựng công trình giao thông khu vực đất yếu đồng bằng sông Cửu Long
- Đã tổng hợp cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc của giếng cát như phương tiện
thoát nước đứng trong xử lý nền đất yếu xây dựng đường ô tô. Trình bày các phương
pháp tính toán, các thông số kỹ thuật phục vụ cho tính toán thiết kế.
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- Đã trình bày về điều kiện và phạm vi áp dụng của giếng cát: Điều kiện cần: áp
lực do nền đắp và gia tải sinh ra trong nền đất yếu phải lớn hơn áp lực tiền cố kết của
đất yếu. Với đất yếu của ĐBSCL, áp lực tiền cố kết của đất yếu trong khoảng từ
0.3-0.5 kG/cm2 thì chiều cao đất đắp Hđắp ≥ 2.5m. Nếu Hđắp < 2.5m không nên dùng
giải pháp này vì sẽ không xảy ra hiện tượng cố kết trong đất yếu. Điều kiện đủ: Nước
được thoát ra trong quá trình cố kết phải được đưa ra khỏi phạm vi nền đắp. Điều kiện
này chỉ đạo trong quá trình thi công phải có biện pháp cấu tạo sao cho nước thoát ra
trong quá trình cố kết nhanh chóng được đưa ra ngoài phạm vi nền đắp.
- Đã thu thập số liệu xử lý đất yếu bằng giếng cát tại một số dự án đã xây dựng tại
Việt Nam, trong đó có khu vực ĐBSCL; theo dõi, đo đạc thử nghiệm trên một đoạn
đường đang xây dựng có xử lý đất yếu bằng công nghệ giếng cát tại ĐBSCL (đoạn
Quản Lộ - Phụng Hiệp).
- Đã tính toán, xử lý số liệu, phân tích và đánh giá hiệu quả kỹ thuật xử lý đất yếu
bằng công nghệ giếng cát. Trên cơ sở tính toán lý thuyết và phân tích hiệu quả xử lý
tại các công trình trong thời gian vừa qua đã đề xuất xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thi
công và nghiệm thu giếng cát trong xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL.
2.5. Nghiên cứu công nghệ xử lý đất yếu bằng cột đất vôi, xi măng trong xây
dựng công trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long
- Đã tổng quan về công nghệ xử lý đất yếu bằng cột đất vôi - xi măng trên thế giới
và Việt Nam. Trong đó đã thu thập số liệu, phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý đất
yếu bằng cột đất vôi, xi măng tại một số dự án tại khu vực ĐBSCL. Qua phân tích số
liệu và đánh giá như sau: Đối với dự án cảng Ba Ngòi, do phạm vi xử lý nền đất yếu
chỉ với chiều dài 3 m nên đánh giá hiệu quả còn hạn chế. Để đánh giá hiệu quả một
cách đầy đủ cần áp dụng với chiều dài lớn hơn. Đối với dự án sân bay Cần Thơ về cơ
bản đã xây dựng đạt được yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên những nội dung cần tiếp tục
được xem xét, đó là công nghệ trộn khô cho chất lượng cột đất không đồng đều. Đã có
thí điểm công nghệ trộn ướt của Nhật Bản cho chất lượng cao nhưng giá thành khá
lớn. Khi hàm lượng hữu cơ cao như ĐBSCL cần nghiên cứu bổ sung một số phụ gia
thích hợp. Việc lựa chọn công nghệ khô hoặc ướt cũng như thiết kế chiều sâu cọc, mật
độ cọc, lớp trên đầu cọc cần được nghiên cứu thêm cho phù hợp với cấp hạng kỹ thuật
công trình, chiều sâu lớp đất yếu.
- Trình bày cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu ứng dụng công nghệ trộn sâu trong
xây dựng các công trình giao thông. Giới thiệu các ứng dụng của công nghệ cột đất vôi
- xi măng và phạm vi áp dụng của nó.
- Tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với mục tiêu là thí nghiệm cường
độ mẫu đất gia cố theo tỷ lệ gia cố chất kết dính để đánh giá hiệu quả gia cố đất
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ĐBSCL theo công nghệ cột đất gia cố vôi - xi măng; xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến sự gia tăng cường độ của cột đất vôi - xi măng và phát triển các bước trong phòng
thí nghiệm.
- Đã tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn khảo sát, thí nghiệm và thiết kế xử
lý đất yếu bằng công nghệ cột đất vôi, xi măng trong các công trình giao thông cho
khu vực ĐBSCL. Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn của nước ngoài, kinh nghiệm thực
tế ở Việt Nam và các tài liệu đã được dự thảo trước đây, tiến hành biên soạn dự thảo
tiêu chuẩn khảo sát, thí nghiệm và thiết kế xử lý đất yếu bằng công nghệ cột đất vôi, xi
măng trong các công trình giao thông cho khu vực ĐBSCL.
- Đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công trình giao
thông khu vực ĐBSCL sử dụng công nghệ cột đất vôi, xi măng. Sản phẩm là Dự thảo
tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công trình giao thông khu vực ĐBSCL sử dụng
công nghệ cột vôi, xi măng.
2.6. Kiến nghị phạm vi áp dụng công nghệ xử lý đất yếu trong xây dựng công
trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với loại công trình,
điều kiện địa chất công trình và chiều dày địa tầng đất yếu
- Đã điều tra, thu thập những số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực ĐBSCL, trong
đó tập trung vào những đặc điểm có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và xây
dựng các công trình GTVT.
- Đã iến hành khảo sát, thí nghiệm bổ sung về điều kiện thủy văn, địa chất công
trình chủ yếu thông qua các dự án mà nhóm đề tài có tham gia và đoạn thí điểm.
- Đã mua tập bản đồ số và các số liệu về địa chất khu vực ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh
là Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần
Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, và An Giang. Riêng khu vực Sóc
Trăng và Long An có tiến hành bổ sung thêm một số lượng khảo sát địa chất chủ yếu
phục vụ cho việc lập bản đồ phân vùng đất yếu.
- Về vật liệu xây dựng trong khu vực ĐBSCL có điều tra qua các nguồn dự án, qua
các phòng thí nghiệm, các Ban QLDA và một số địa phương. Đã tổng hợp về cơ bản
những nội dung liên quan đến vật liệu xây dựng như trữ lượng, các chỉ tiêu của vật
liệu...
- Về công nghệ, chủ yếu tìm hiểu qua các báo cáo của địa phương và năng lực của
các Nhà thầu tham gia dự án XDGT trong khu vực. Về cơ bản, những công nghệ xử lý
đất yếu trong xây dựng công trình giao thông đều khá phổ biến và các Nhà thầu làm
chủ được công nghệ này. Tuy nhiên những công nghệ mới như cột đất gia cố còn tiếp
tục được nghiên cứu và hoàn thiện.
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- Đã lập bản đồ phân bố đất yếu khu vực ĐBSCL. Đối với công trình giao thông,
trong đó có đường ô tô, việc lựa chọn công nghệ thích hợp phụ phuộc vào những điều
kiện sau đây: quy mô của công trình (cấp hạng đường), chiều cao đất đắp (tải trọng tĩnh)
và điều kiện địa chất công trình, trong đó tính chất và chiều dày lớp đất yếu có ý nghĩa
quyết định. Bản đồ phân vùng đất yếu khu vực ĐBSCL phục vụ cho xây dựng công
trình giao thông sẽ được lập theo tham số chiều sâu lớp đất yếu có tham khảo tính chất
cơ lý của từng lớp đất. Đồng thời, đã phân ra các chiều dày lớp đất yếu ra làm 3 khoảng
để nghiên cứu, đó là 0-6m; 6-15m và >15m. Tương ứng với các khoảng chiều dày lớp
đất yếu, sẽ chỉ dẫn các công nghệ thích hợp cho công trình xây dựng đường ô tô.
- Xây dựng tập thuyết minh chỉ dẫn phạm vi và điều kiện áp dụng công nghệ xử lý
đất yếu trong xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL (kèm theo bản đồ).
Trong tập thuyết minh trình bày 2 nội dung lớn: thuyết minh phân vùng đất yếu và sơ
đồ chỉ dẫn áp dụng công nghệ trong khu vực nghiên cứu tương ứng với các chiều dày
lớp đất yếu khác nhau; chỉ dẫn kỹ thuật và phạm vi áp dụng đối với từng loại công
nghệ xử lý đất yếu đã nghiên cứu, bao gồm: Gia tải trước; thay đất; bắc thấm; giếng
cát; vải, lưới địa kỹ thuật, cọc cát; cọc ma sát, chống; cột đất vôi - xi măng; vật liệu
nhẹ và các giải pháp khác.
3. CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
- Bản đồ phân bố đất yếu khu vực ĐBSCL;
- Tập thuyết minh chỉ dẫn phạm vi và điều kiện áp dụng công nghệ xử lý đất yếu
trong xây dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL;
- Quy trình khảo sát thiết kế xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông
khu vực ĐBSCL (dự thảo sửa đổi, bổ sung);
- Quy trình thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng công trình giao thông
khu vực ĐBSCL (dự thảo sửa đổi, bổ sung);
- Quy trình thi công và nghiệm thu giếng cát trong xây dựng công trình giao thông
khu vực ĐBSCL (dự thảo sửa đổi, bổ sung);
- Quy trình khảo sát, thiết kế xử lý đất yếu bằng cột đất vôi - xi măng trong xây
dựng công trình giao thông khu vực ĐBSCL (dự thảo);
- Quy trình thi công và nghiệm thu cột đất vôi - xi măng trong xây dựng công trình
giao thông khu vực ĐBSCL (dự thảo);
- Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.
4. KẾT LUẬN
Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý đất yếu trong xây dựng
công trình giao thông khu vực ĐBSCL” đã được triển khai thực hiện và hoàn thành bởi
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tập thể các nhà nghiên cứu và các công tác viên ở Viện KHCN GTVT (VCN Đường
bộ và Sân bay, TT Địa kỹ thuật, Phòng TNTĐ Đường bộ 1, Phòng TNTĐ Đường bộ
3), các chuyên gia của các trường ĐHXD, GTVT và có sự phối hợp và giúp đỡ của các
cơ quan hữu quan như Ban QLDAGT 9, Nhà Thầu - CTCP 118.
Những nội dung khoa học chủ yếu đã đạt được:
- Tổng hợp nhiều tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên khu vực ĐBSCL như:
khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất công trình, thủy văn, điều kiện địa chất công trình,
vật liệu xây dựng, quy hoạch phát triển GTVT, trình độ công nghệ... Trên cơ sở đó đã
tập hợp, phân tích và xử lý các số liệu theo quan điểm xây dựng công trình, trong đó
chủ yếu cho xây dựng đường bộ.
- Tổng quan về các tiêu chuẩn, các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về các
công nghệ xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Trong đó tập trung vào
những tài liệu có tính chất tương đồng như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp,
Thụy Điển... Đặc biệt quan tâm đến những công nghệ và vật liệu mới như: bấc thấm,
vải địa kỹ thuật, gia cố sâu, vật liệu nhẹ...
- Thu thập, tổng hợp và đánh giá các giải pháp công nghệ xử lý đất yếu trong xây
dựng đường ô tô ở nước ta trong thời gian qua, những thành công, những hạn chế và
những nội dung cần phải tiếp tục sửa đổi bổ sung trong tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế,
chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ thi công cho phù hợp.
- Nghiên cứu sâu (lý thuyết và thực nghiệm) một số giải pháp như giếng cát, bấc
thấm, gia cố sâu nhằm tìm ra những điều kiện và phạm vi áp dụng có hiệu quả của các
giải pháp nêu trên và bổ sung sửa đổi một số tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế đường
qua vùng đất yếu.
- Kiến nghị lựa chọn và phạm vi áp dụng đối với mỗi giaỉ pháp xử lý đất yếu trong
xây dựng đường ô tô trong khu vực đồng bằng sống Cửu Long.
- Những sản phẩm của đề tài: Ngoài Báo cáo KH chung, có 7 sản phẩm theo đăng
ký, trong đó có 5 tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung, một tập bản đồ phân vùng đất yếu và
thuyết minh chỉ dẫn phạm vi áp dụng công nghệ xử lý đất yếu trong xây dựng đường ô
tô. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài đã kịp thời được sử dụng để sửa đổi bổ
sung cho Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Tuyển tập báo cáo khoa học đề tài cấp Bộ trong điểm “Nghiên cứu lựa chọn
công nghệ thích hợp để xử lý đất yếu trong xây dựng công trình giao thông
khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Mã số: DT063009. Hà Nội - 2008.
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