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NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG NGHỆ MỚI SỬA CHỮA  
NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BTCT  

TRONG CÔNG TRÌNH CẢNG 

ThS. HOÀNG SƠN ĐỈNH 

Trung tâm KHCN Cảng - Đường thủy 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

TÓM TẮT: 

Cũng như tất cả các dạng công trình có kết cấu bằng BTCT, sự hư hỏng, xuống 
cấp của kết cấu BTCT trong công trình cảng sau một thời gian khai thác là một hiện 
tượng thường gặp trong thực tế. Đối với công trình cảng, do phải chịu đồng thời rất 
nhiều yếu tố tác động như: tải trọng lớn và tính chất tác động phức tạp, các yếu tố 
ngẫu nhiên ảnh hưởng đến quá trình khai thác, sự xâm thực của môi trường.... cho nên 
có thể dẫn đến sự hư hỏng xuống cấp với mức độ và tốc dộ nhanh.  

Nội dung của đề tài là đi vào nghiên cứu những nguyên nhân gây hư hỏng của 
công trình, đề xuất một số giải pháp sửa chữa phù hợp nhằm phục hồi khả năng chịu 
lực, nâng cao tuổi thọ của công trình. 

1. TỔNG QUAN VỀ NHỮNG HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁC GIẢI 
PHÁP SỬA CHỮA KẾT CẤU BTCT 

1.1. Các dạng hư hỏng của kết cấu BTCT 

Trên cơ sở tổng kết các kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước 
về những hư hỏng thường gặp đối với BTCT, cho thấy bao gồm các loại như sau:  

1.1.1. Hư hỏng của kết cấu BT 

- Hiện tượng nứt; 

- Hiện tượng tróc mảng; 

- Sự tách lớp; 

- Vỡ bê tông; 

- Trạng thái rỗng; 

- Sự xâm thực clorua; 
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- Hiện tượng carbonate hoá; 

- Xâm thực sun phát; 

- Hiện tượng nhũ hoa; 

- Rộp; 

- Rỗ tổ ong; 

- Hiện tượng mài mòn; 

- Hư hỏng do va đập; 

- Sự ăn mòn bê tông do môi trường; 

- Sự phá hoại do tác động của thời tiết khí hậu; 

- Sự phá hoại do tác động cơ học. 

1.1.2. Hư hỏng đối với cốt thép 
- Mòn rỉ cốt thép thường; 

- Mòn rỉ cáp dự ứng lực. 

Các loại hư hỏng của kết cấu BTCT nêu trên, có những loại là do nguyên nhân lỗi 
chế tạo và cũng có nguyên nhân là phát sinh trong quá trình khai thác.  

1.2. Các phương pháp sửa chữa kết cấu BTCT 
Đề tài đã phân loại thành 2 nhóm phương pháp là: 

1.2.1. Nhóm các phương pháp sửa chữa 
Đây là các phương pháp dùng để ngăn chặn không cho công trình bị tiếp tục hư 

hỏng thêm, đồng thời khôi phục một phần khả năng chịu lực của kết cấu BTCT, bao 
gồm các phương pháp chủ yếu như sau: 

- Phương pháp bơm xi măng vào vết nứt; 

- Phương pháp bơm vữa hoá chất vào vết nứt; 

- Phương pháp bơm keo epoxy vào vết nứt; 

- Khía mép nứt và hàn bịt; 

- Đóng đinh găm khe nứt; 

- Bổ sung cốt thép; 

- Hàn gắn khô; 

- Ngăn chặn nứt; 

- Bơm polyme; 

- Phủ và xử lý bề mặt; 
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- Sửa chữa theo cách để khe nứt tự hàn; 
- Phương pháp che phủ; 
- Phương pháp phủ BT; 
- Phương pháp chữa bằng điện/hoá chất. 

1.2.2. Nhóm các phương pháp gia cố 
Đây là các phương pháp dùng để phục khả năng chịu lực, đồng thời nâng cao khả 

năng chịu của kết cấu BTCT, bao gồm các phương pháp chủ yếu như sau: 
- Phương pháp thay thế; 
- Phương pháp phủ BT; 
- Phương pháp đổ thêm BT; 
- Tăng cường thêm dầm; 
- Tăng cường trụ phụ cho dầm; 
- Dán bản thép; 
- Dám tấm FRP; 
- Đặt thêm cốt thép dự ứng lực ngoài; 
- Bê tông phun. 

2. PHÂN LOẠI HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BTCT TRONG CÔNG  
TRÌNH CẢNG 

Thông qua các tài liệu thu thập được trong công tác kiểm định chất lượng các công 
trình cảng đang khai thác ở nước ta, dựa trên sự phân tích về đặc điểm kết cấu và về 
tình trạng thực tế của các công trình cảng, đã đi đến việc phân loại các dạng hư hỏng 
chủ yếu của kết cấu BTCT công trình cảng bao gồm như sau:  

- Do sự xâm thực của môi trường; 
- Do các va chạm cơ học của tàu; 
- Do giải pháp kết cấu chưa hợp lý; 
- Do khai thác vượt tải. 
Từ đó, đề tài đã đi đến lựa chọn nghiên cứu một số công nghệ sửa chữa những hư 

hỏng của kết cấu BTCT trong công trình cảng bao gồm: 
- Công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT bằng bê tông xi măng. 
- Công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT bằng vật liệu polyme. 
- Công nghệ gia cường và bảo vệ kết cấu BTCT bằng vải thuỷ tinh. 
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3. CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA KẾT CẤU KẾT CẤU BTCT TRONG CÔNG 
TRÌNH CẢNG BẰNG BT XI MĂNG  

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm về điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình, 
đặc điểm của bộ phận kết cấu chủ yếu trong công trình cảng, đã đi đến xác định công 
nghệ sửa chữa bằng BT xi măng phù hợp một số dạng hư hỏng của kết cấu đáy bản, 
của trụ tựa tàu, kết cấu BTCT đúc sẵn. 

3.1. Công nghệ sửa chữa hư hỏng đáy bản BTCT 
3.1.1. Đặc điểm đối với việc sửa chữa hư hỏng đáy bản 
- Phương pháp thi công được thực hiện ngược với phương pháp thi công thông 

thường. Đây là khó khăn lớn nhất của công nghệ sửa chữa hư hỏng lớp dưới. 
- Trong điều kiện của khu vực có ảnh hưởng thuỷ triều, việc thi công sửa chữa 

được thực hiện trong không gian rất hẹp và thấp, phía trên bị giới hạn bởi chính kết 
cấu bản, phía dưới là mực nước lên xuống hàng ngày. 

- Bản có diện tích bề mặt rộng, nên khối lượng sửa chữa sẽ lớn.  

3.1.2. Yêu cầu đối với công nghệ sửa chữa 
Công nghệ sửa chữa lớp dưới của bản BTCT bằng bê tông xi măng phải đáp ứng 

các yêu cầu sau: 
- Đảm bảo được sự dính bám liền khối cùng tham gia chịu lực giữa BT cũ ở phía 

trên và BT mới thi công ở phía dưới. Trong đó, đặc biệt phải giải quyết vấn đề co ngót 
của BT ở phía dưới trong quá trình đông kết.  

- Phục hồi khả năng chịu lực của công trình đảm bảo được theo các yêu cầu của 
thiết kế ban đầu hoặc đáp ứng được yêu cầu nâng cấp tải trọng cho công trình. 

- Đảm bảo được tính dễ thực hiện trong quá trình thi công. 
- Tính ổn định của công nghệ sửa chữa để đảm bảo chất lượng thi công. 

3.1.3. Nguyên tắc chung của công nghệ 
Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của đáy bản BTCT được thực hiện dựa trên 

các nguyên tắc như sau:  
- Bê tông vẫn được cấp từ trên xuống bằng phương pháp bơm tạo áp lực hoặc rót 

qua các lỗ khoan xuyên qua chiều dày bản. 
- Để đảm bảo cho bê tông có thể đến được tất cả mọi vị trí trong ván khuôn kín thì 

phải nghiên cứu sử dụng loại bê tông có độ sụt/độ chảy cao, kết hợp với việc tạo áp 
lực của bơm nén ép bê tông mới với đáy bản. 

- Sự giảm thể tích của bê tông do co ngót trong quá trình đông cứng sẽ được loại 
trừ bằng cách tạo ra loại bê tông không co ngót, không tách nước. 
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- Nghiên cứu tạo ra những kết cấu có khả năng đảm bảo tính liên kết liền khối 
cùng tham gia chịu lực giữa hai lớp bê tông.  

- Chỉ các công tác chuẩn bị như: đục phá bê tông hỏng, thi công các kết cấu tăng 
cường, lắp đặt cốt thép, lắp đặt ván khuôn thì phải tiến hành dưới gầm bến. Còn công 
tác bơm bê tông được tiến hành ở trên mặt bến.  

3.1.4. Nội dung công nghệ 
- Nghiên cứu về vật liệu:  
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu 2 loại vật liệu có thể đáp ứng cho công nghệ sửa chữa 

⇒ Vữa xi măng cát không co ngót sử dụng phụ gia polyme: 
Đề tài đã tiến hành thí nghiệm theo 2 giai đoạn với 13 đợt và đi đến xác định được 

cấp phối vữa có các tính chất cơ lý phù hợp được nêu ở bảng: 

Tỷ lệ cấp phối vật liệu (1000 lít) 
Cường độ ở tuổi 28 ngày 

(MPa) 
 

XM 
(kg) 

Cát 
(kg) 

N/XM 
(lít) 

Phụ 
gia 
1 

(kg) 
 

Phụ 
gia 2 
(kg) 

Độ 
linh 
động 
(giây) 

Độ 
tách 
nước 
(ml) 

Trương 
nở sau 
12 h 

(mm/m) 

Mẫu 
nén 

10x10
x10 
cm 

Mẫu uốn 
4x4x16 

cm 

Mẫu dính 
bám hình 
trụ tròn 

DxL = 10 x 
31cm 

850 929 348 16.2 1.35 110 ≈ 0 0.80 397.7 42.3 10.18 

 

Hình 3.1. Thí nghiệm xác định độ tách nước và co ngót của vữa 

⇒ Bê tông tự đầm có cốt liệu nhỏ: 

Đề tài đã tiến hành thí nghiệm với 13 loại cấp phối khác nhau. Trong đó, với lượng 
nước được giữ cố định, các thành phần khác được điều chỉnh đề tạo thành các cấp phối 
có tỷ lệ N/XM, BĐ/XM, phụ gia SD/N... khác nhau để từ đó lựa chọn được một số cấp 
phối phù hợp, bao gồm trong bảng dưới đây: 
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Cấp phối bê tông 
(kg/m3) 

Các thông số hỗn hợp 
BT tự đầm 

Cường độ nén 
trung bình (MPa) 

 
TT 

XM C Đ BĐ N 
Phụ 
gia 
SD 

SF 
(mm) 

FT 
(s) 

H 
(mm) 

R3 R7 R28 

1 440 640 885 195 185 2.31 725 15 330 416 488 621 
2 336 656 904 264 185 2.18 710 18 315 312 413 513 
3 500 656 904 100 185 2.18 690 20 305 487 562 754 

Trong đó:  
XM - Khối lượng xi măng (kg)  
C  - Khối lượng cát (kg) 
Đ  - Khối lượng đá (kg) 
BĐ - Khối lượng bột (kg)  
N - Lượng dùng nước (lít) 

SD -  Khối lượng phụ gia siêu dẻo (kg) 
SF -  Đường kính lan toả của hỗn hợp bê tông 

(mm) 
FT -  Thời gian chảy của hỗn hợp bê tông qua 

phễu V(s) 
H -  Chiều cao tự đầm (mm). 

  

  

 Hình 3.2. Đo độ lan toả  
của bê tông tự đầm 

Hình 3.3. Đo độ độ cao  
của bê tông tự đầm 

* Nghiên cứu về công nghệ thi công:  
Nghiên cứu công nghệ trong phòng: 
Trong khuôn khổ của đề tài, việc nghiên cứu công nghệ sửa chữa những hư hỏng 

của đáy bản BTCT được tiến hành đối với vữa xi măng cát không co ngót có phụ gia 
polyme, thi công bằng phương pháp bơm có áp lực được thực hiện đối với tấm bản 
BTCT cũ có tuổi trên 20 năm tuổi để mô phỏng đúng điều kiện thực tế ở hiện trường .  
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Hình 3.4. Đục bỏ lớp bê tông bảo vệ  
đáy bản 

 

Hình 3.5. Lật úp tấm bê tông  
và lắp ván khuôn 

 

Hình 3.6. Ván khuôn  
sau khi lắp đặt xong 

 

Hình 3.7. Bơm vữa thí nghiệm sửa chữa 
đáy bản 

 

Hình 3.8. Bản bê tông thí nghiệm sau 
khi tháo ván khuôn 

 

Hình 3.9. Kiểm tra độ đồng nhất của bê 
tông bằng siêu âm 

 

Hình 3.10. Khoan lấy mẫu trên bản bê 
tông thí nghiệm 

 

Hình 3.11. Mẫu khoan 
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Phân tích kết quả: 
- Thí nghiệm nén mẫu: Cường độ chịu nén của bê tông đạt yêu cầu đạt R = 360 

daN/cm2. 
- Thí nghiệm cắt mẫu: Mẫu bị phá hoại cắt tại mặt tiếp giáp giữa hai lớp bê tông cũ 

và mới với cường độ chịu cắt đạt 10 ÷ 11 daN/cm2 . 
- Tính liên kết liền khối giữa bê tông cũ và mới đạt tới 90% diện tích bề mặt tiếp 

xúc. Nguyên nhân chính là do khí không thoát hết ra khỏi bề mặt đáy gây cản trở BT 
mới tiếp xúc với BT cũ mặc dù với áp lực bơm lớn. Vấn đề này có liên quan trực tiếp 
đến và phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật đục phá phần BT bị hỏng ở mặt đáy bản.  

- Cần phải nghiên giải pháp về kết cấu để đảm bảo sự cùng tham gia chịu lực giữa 
bê tông cũ và mới, hoàn chỉnh thêm một bước về công nghệ thi công.  

* Nghiên cứu về giải pháp gia cường kết cấu đáy bản: 
Để đảm bảo được sự liên kết toàn khối và khả năng truyền lực giữa BT cũ và mới, 

Đề tài đã nghiên cứu sử dụng giải pháp "Chốt thép gia cường liên kết giữa BT cũ và 
mới". Nội dung của giải pháp như sau: 

Đối với BT đáy bản cũ: 
- Khoan tạo lỗ vào bề mặt dưới của BT đáy bản sau khi đã đục bỏ các phần hư hỏng.  
- Gắn chốt loại thép tròn, gai loại AII vào các lỗ khoan ở BT đáy bản bằng vật liệu 

polyme. Đường kính và mật độ bố trí chốt thép được xác định trên cơ sở tính toán 
tương ứng với trạng thái nội lực trong kết cấu. 

- Việc thi công gắn chốt vào BT đáy bản bằng vật liệu polyme được thực hiện theo 
chiều từ dưới lên. Dưới tác dụng của lực trọng trường, vật liệu gắn kết luôn có xu 
hướng chảy ra khỏi lỗ khoan. Do vậy, cần phải có biện pháp thi công phù hợp để loại 
trừ vấn đề này.  

Đối với lớp BT đổ mới: 
- Đầu thò ra của chốt thép được bẻ móc để đảm bảo sự ngàm chặt của chốt vào 

BT mới. 
- Các chốt thép đồng thời cũng là các thanh giữ ổn định vị trí, nâng đỡ và liên kết 

với cốt thép chịu lực cũ của kết cấu hoặc cốt thép bổ sung gia cường. 

3.1.5. Ứng dụng công nghệ sửa chữa hư hỏng đáy bản BTCT cho công trình 
thực tế 

Trong phần dưới đây, sẽ trình bày kết quả áp dụng công nghệ để sửa chữa hư hỏng 
đáy bản mặt cầu bến số 1, 2 và bến phụ cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng:  

- Hiện trạng hư hỏng của kết cấu đáy bản trước khi sửa chữa: 
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Hình 3.12. Hư hỏng của đáy bản trước khi sửa chữa 
- Các điều kiện thực tế khi tiến hành sửa chữa: 
Điều kiện thuỷ văn: 
+ Mực nước cao nhất là + 4.21 m, thấp nhất là -0.03 m (theo cao độ Hải đồ tại Hòn 

Dấu).   
+ Cao độ đáy bản là + 3.60 m, cao độ đáy dầm xung quanh bản là +3.00 m. Trong 

một tháng chỉ có khoảng 5, 6 ngày nước đứng, đáy bản và dầm không bị ngập nước. 
Điều kiện thi công: 
+ Tất cả các công việc như: Đục bỏ bê tông hỏng, đánh gỉ và thay thế cốt thép, lắp 

đặt ván khuôn.... đều phải thực hiện ở dưới gầm bến. Công việc chỉ có thể thực hiện 
được khi cao độ mực nước thuỷ triều ở ≤ + 2.50 m. Do vậy, tuỳ theo điều kiện con 
nước, việc thi công sửa chữa phải tiến hành vào cả ban đêm. 

+ Công trình được sửa chữa trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Do vậy, 
trong thời gian bê tông ninh kết, việc khai thác không gây ra các rung động làm ảnh 
hưởng đến chất lượng của bê tông sau khi sửa chữa. 

+ Mực nước cao nhất là + 4.21 m, thấp nhất là -0.03 m (theo cao độ Hải đồ tại  
Hòn Dấu).   

+ Cao độ đáy bản là + 3.60 m, cao độ đáy dầm xung quanh bản là +3.00 m. Trong 
một tháng chỉ có khoảng 5, 6 ngày nước đứng, đáy bản và dầm không bị ngập nước. 

Điều kiện về kết cấu công trình: 
+ Chiều dày lớp bản cần sửa chữa: Qua khảo sát thực tế thì chiều dày lớp BT cần 

sửa chữa khoảng từ 10 ÷ 15 cm, vượt qua lớp thép chịu lực. 
+ Mật độ cốt thép khá dày đặc, gồm 2 lưới trực giao. 
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Xác định công nghệ sửa chữa: 
Trên cơ sở phân tích các điều kiện thi công ở trên, nhóm nhiên cứu đã đi đến lựa 

chọn công nghệ thi công "Sửa chữa đáy bản bằng vữa xi măng cát không co ngót, thi 
công bằng phương pháp bơm tạo áp lực" để giảm bớt tối đa những ảnh hưởng của điều 
kiện tự nhiên đến quá trình thực hiện và chất lượng của công nghệ thi công sửa chữa 
hư hỏng của kết cấu BTCT đáy bản.  

Trình tự và phương pháp tiến hành sửa chữa: 
Việc thi công sửa chữa thử nghiệm khoang bản được thực hiện trong thực tế theo 

trình tự như sau: 
- Phá bỏ lớp bê tông đáy bản đã bị hư hỏng. 
- Thiết kế và thi công chốt thép đảm bảo sự liên kết liền khối cùng tham gia chịu 

lực giữa bê tông mới và bê tông cũ. 
- Sửa chữa cốt thép tăng cường khả năng chịu tải của kết cấu. 
- Lắp đặt hệ thống chống và ván khuôn đáy bản. 
- Thi công bơm vữa sửa chữa đáy bản. 

 

Hình 3.13. Mặt cắt ngang sửa chữa kết cấu đáy bản BTCT 

 

Hình 3.14. Bề mặt đáy bản sau khi đục bỏ 
phần BT hỏng và tạo chốt thép   

 

Hình 3.15. Hệ thống thanh chống đỡ 
ván khuôn đáy bản 
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Hình 3.16. Toàn cảnh bố trí thi công bơm 
bê tông 

 

Hình 3.17. Bê tông đáy bản sửa chữa 
sau khi dỡ ván khuôn 

 

Hình 3.18. Thủ tải kết cấu bản sau khi  
sửa chữa 

 

Hình 3.19. Đo biến dạng và độ võng 
đáy bản khi thử tải  

Đánh giá kết quả công nghệ sửa chữa: 

Việc thử tải được tiến hành theo 2 giai đoạn như sau: 

Kiểm tra chất lượng và thử tải sau 28 ngày tuổi (do Viện KHCN GTVT thực 
hiện). 

- Độ đồng nhất của bê tông: h0 = 0.845 - Độ đồng nhất tốt  

- Ứng suất kéo lớn nhất: σ = 10.5 kg/cm2 < [σ] = 12 kg/cm2 

- Độ võng lớn nhất: δ = 0.06 mm < [δ] = 4.5 mm  

Kiểm tra chất lượng và thử tải sau khi bê tông sau gần một năm đưa vào khai thác 
(do Tư vấn độc lập thực hiện).  

- Độ đồng nhất của bê tông: h0 = 0.865 ÷ 0.962 → Đạt chất lượng từ tốt đến rất tốt. 

- Ứng suất kéo lớn nhất: σ = 8.0 kg/cm2 < [σ] = 12 kg/cm2  

- Độ võng lớn nhất: δ = 0,85 mm < [δ] = 4.5 mm. 

- Không xuất hiện biến dạng tách và biến dạng trượt tương đối giữa hai lớp bê tông 
và mới. 
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3.2. Công nghệ sửa chữa và gia cường kết cấu BTCT lắp ghép trong công 
trình cảng 

3.2.1. Công nghệ bọc BTCT để gia cường mối nối của kết cấu BTCT lắp ghép 
1) Đặc điểm hư hỏng của kết cấu BTCT lắp ghép trong công trình cảng 
⇒ Hư hỏng kết cấu mối nối: 
Mối nối có vai trò vô cùng quan trọng trong kết cấu BTCT lắp ghép. Khi mối nối bị 

hư hỏng (nứt, gãy, vỡ) thì không còn khả năng truyền lực giữa các bộ phận kết cấu lắp 
ghép. Đặc biệt đối với công trình cảng thường xuyên phải chịu tác động của tải trọng 
ngang lớn và đổi chiều, sẽ phát sinh chuyển vị lớn và hiện tượng rung lắc của công trình, 
đến mức độ nào đó sẽ dẫn đến sự phá hoại mối nối làm cho công trình có nguy cơ sụp đổ. 

⇒ Hư hỏng các bộ phận kết cấu lắp ghép: 
Chất lượng kém của bộ phận kết cấu BTCT đúc sẵn, lắp ghép hoặc các tác động do 

khai thác trước tiên gây nên sự hư hỏng của chính nó khi chịu tải trọng trong quá trình 
khai thác, tiếp đó sẽ dẫn đến nguy cơ làm cho mối nối của chính bộ phận kết cấu này 
bị vượt tải và cũng sẽ bị hư hỏng theo.  

Trong thực tế, sự hư hỏng của mối nối thường đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự cố 
công trình, còn hư hỏng của kết cấu lắp ghép chỉ mang tính phá hoại cục bộ. 

2) Nội dung công nghệ sửa chữa bằng phương pháp bọc bên ngoài kết cấu BTCT 
lắp ghép trong công trình cảng 

Trong khuôn khổ của đề tài đã nghiên cứu và đề xuất giải pháp sửa chữa những hư 
hỏng của dạng liên kết mối nối "Cọc - dầm và Cọc - Trụ tựa tàu", là một dạng hư hỏng 
thường gặp của kết cấu BTCT lắp ghép, bằng phương pháp bọc BTCT (măng sông) 
bên ngoài mối nối để phục hồi và tăng cường khả năng chịu lực công trình.  

⇒ Nguyên lý của giải pháp:  
- Kết cấu BTCT bọc bên ngoài sẽ thay thế cho mối nối hoặc kết cấu cũ để đóng vai 

trò chịu lực và truyền lực chủ yếu giữa các bộ phận kết cấu trong công trình.  
- Mối nối và các bộ phận kết cấu BTCT đúc sẵn cũ đã bị nứt chỉ còn có ý nghĩa là 

"lõi bên trong" để góp phần cùng tạo nên độ cứng, tính liền khối cùng tham gia chịu 
lực của kết cấu.  

⇒ Nội dung của giải pháp:  
- Tạo sự liên kết liền khối cùng tham gia chịu lực giữa BTCT bọc bên ngoài và kết 

cấu bên trong: 
+ Tạo sự dính bám bề mặt giữa BT cũ và mới. 
+ Tạo các chốt liên kết giữa BT cũ và mới. 
- Đổ BT bọc bên ngoài. 
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3) Áp dụng công nghệ để sửa chữa cho công trình thực tế 
Công nghệ sửa chữa mối nối BT cốt thép trong kết cấu lắp ghép bằng phương pháp 

bọc kết cấu đã được đề xuất và chấp nhận trong việc sửa chữa Bến xuất số 1 thuộc 
Công ty xi măng Hoàng Thạch. 

⇒ Đặc điểm kết cấu và hiện trạng công trình: 

- Đặc điểm kết cấu: 
- Bến xuất số 1 Công ty xi măng Hoàng Thạch có kết cấu dạng bệ cọc cao, các bộ 

phân kết cấu công trình đều bằng BTCT đúc sẵn, được lắp đặt vào công trình và liên 
kết với nhau bằng mối nối BTCT đổ tại chỗ.  

- Hiện trạng công trình: 

 

 Hình 3.20. Khe hở mối nối giữa bệ và thân trụ, bệ trụ bị nứt 
+  Các mối nối giữa bệ trụ và thân trụ bị nứt, vỏ bệ và thân trụ bằng BTCT đúc sẵn 

bị vỡ, vỡ khối BT vòi voi để giữ đệm ở phía dưới...  
+ Các mối nối cọc với dầm bị vỡ, cá biệt có cọc rời khỏi liên kết với dầm.  
+ Công trình bị rung lắc khá mạnh khi có tàu cập và khai thác tại bến, hoặc khi 

các máy rót bao hoạt động.  
Trong đó, sự hư hỏng của kết cấu trụ tựa, mà thực chất là hư hỏng của các mối nối, 

là nguyên nhân chủ yếu.  

⇒ Giải pháp sửa chữa: 

        a) 
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        b) 

 

Hình 3.21. Kết cấu nối trụ tựa BTCT lắp ghép 
được sửa chữa bằng phương pháp bọc BT 
a) Mặt cắt ngang trụ; b)Mặt cắt dọc trụ. 

⇒ Kết quả ứng dụng: 
- Toàn bộ 33 trụ tựa và 18 liên kết đầu cọc của bến xuất số 1 cảng Công ty xi măng 

Hoàng Thạch đã được sửa chữa theo giải pháp bọc BTCT. 
- Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, công trình đã được đưa vào khai thác. Các 

hiện tượng rung lắc của công trình đã được khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn cho tàu 
neo đậu và các thiết bị hoạt động trên bến. 

 

Hình 3.22. Mặt trước bến xuất số 1 cảng Hoàng Thạch sau sửa chữa 

3.2.2. Công nghệ sửa chữa hư hỏng của bộ phận kết cấu BTCT đúc sẵn 
- Đặc điểm hư hỏng của kết cấu BTCT lắp ghép trong công trình cảng: 
Bộ phận kết cấu BTCT đúc sẵn được sử dụng khá phổ biến trong xây dựng các 

công trình cảng có thể là cọc, dầm, bản, tường góc... Trong quá trình sản xuất, chế tạo 
và thi công lắp đặt tuỳ theo điều kiện thực tế về đặc điểm kết cấu, trình độ thi công có 
thể có một số dạng hư hỏng đặc trưng. Tuỳ theo mức độ hư hỏng của kết cấu sẽ có giải 
pháp sửa chữa phù hợp. Trong phần này sẽ trình bày các giải pháp cho các trường hợp 
hư hỏng điển hình thường gặp. 
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- Giải pháp sửa chữa nứt bề mặt cấu kiện BTCT do bảo dưỡng: 
Khi vết nứt chỉ có tính chất rạn chân chim trên bề mặt, với độ sâu không lớn (trong 

phạm vi lớp bảo vệ) thì chỉ cần sửa chữa bằng phương pháp chống thấm bảo vệ bề 
mặt, không cho các tác nhân có hại xâm nhập sâu vào bên trong gây han gỉ cốt thép 
gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu.  

- Giải pháp sửa chữa nứt cấu kiện BTCT do tải trọng tác động: 
+  Trường hợp trong quá trình cẩu lắp kết cấu hoặc kê kết cấu tại bãi đúc không 
đúng quy cách dẫn đến phát sinh vết nứt thì khi đó nội lực xuất hiện trong kết 
cấu đã vượt quá khả năng chịu lực của chính kết cấu.  

+  Để có thể sử dụng lại kết cấu vào trong công trình, cần phải có những công 
nghệ sửa chữa phù hợp để khôi phục khả năng chịu lực của kết cấu. Đối với 
trường hợp này, được trình bày trong phần "Sửa chữa hư hỏng của kết cấu 
BTCT bằng vật liệu polyme". 

- Giải pháp sửa chữa khuyết tật của kết cấu BT đúc sẵn: 
Tuỳ theo mức độ có thể phân thành 2 loại là khuyết tật cục bộ và khuyết tật lớn, có 

nguyên nhân khá đa dạng: 
+  BT bị mất vữa do hở ván khuôn trong quá trình thi công, gây nên rỗ "kẹo lạc" 

trên bề mặt. 
+  BT trộn không đều, bị phân tầng do thi công không tuân thủ đúng quy cách. 
+ Mật độ cốt thép quá dày, sử dụng cốt liệu thô có kích cỡ không phù hợp, nên 

không lọt qua được các lớp cốt thép. làm cho bên trong bị rỗng, trong khi bên 
ngoài có thể vẫn có lớp vữa bao bọc... 

- Giải pháp sửa chữa đối với khuyết tật cục bộ: 
+  Đục bỏ phần BT hư hỏng tại vị trí khuyết tật:  
+  Quét trên bề mặt bê tông một lớp tạo độ dính bám ( có thể là loại Latex, 

Sikament...) giữa BT cũ và mới. 
+  Đổ BT vào các vị trí đã được sử lý và đầm chặt 
+  Tuỳ theo khối lượng và điều kiện về kinh phí, BT sử dụng để sửa chữa có thể 

là BT cốt liệu nhỏ, BT tự đầm không co ngót hoặc BT polyme...  
- Giải pháp sửa chữa đối với khuyết tật lớn của kết cấu BT: 

+  Khảo sát và lập phương án thiết kế sửa chữa; 
+  Đục loại bỏ phần BT hư hỏng đáy dầm; 
+  Lắp đặt cốt thép gia cường; 
+  Thi công phần BT mới ở đáy dầm. 
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Hình 3.23. Đục bỏ phần BT hư hỏng của 
đáy dầm BTCT đúc sẵn   

 

Hình 3.24. Lắp đặt cốt thép gia cường 

 

Hình 3.25. Đáy dầm BT sau khi hoàn 
thành việc sửa chữa  

 

Hình 3.26. Bảo vệ dầm BTCT bằng sơn 
polyme sau khi sửa chữa 

4. CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA KẾT CẤU BTCT CÔNG TRÌNH CẢNG 
BẰNG VẬT LIỆU POLYME  

4.1. Khái niệm cơ bản về vật liệu polyme 
4.1.1. Polyme nhiệt dẻo 
Loại polyme này có một số tính chất như sau: 
- Có thể hoà tan được trong dung môi hữu cơ. 
- Có thể chế tạo ở dạng nhũ tương lỏng.  
- Khi gia nhiệt có độ chảy và tính lan toả cao, dễ sử dụng. 
Do không xảy ra phản ứng hoá học khi ở các trạng thái trên, cho nên thành phần 

hoá học của nhiệt dẻo không bị thay đổi. Trong thực tế có các loại polyme nhiệt dẻo 
như acrylic, acrylamit, acetat polyvinyl... 

4.1.2. Polyme nhiệt cứng 
- Ở dạng bán thành phẩm, polyme nhiệt cứng bao gồm 2 thành phần riêng rẽ. Khi 

trộn với nhau sẽ xảy ra phản ứng hoá học tạo thành sản phẩm polyme được hoá cứng, 
không thể bị chảy hoặc hoà tan. Loại polyme nhiệt cứng thường gặp là các loại như 
epoxyt, polyuretan, polyester.  
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- Đối với epoxyt, polyuretan thì sau khi trộn lẫn có sẽ xảy ra sự tương tác hoá học 
giữa hai thành phần để tạo thành mạng cao phân tử dẫn đến hiện tượng đông cứng. 
Cho nên tỷ lệ của các thành phần theo trọng lượng phải được xác định chính xác để 
phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn với đồng thời cả hai thành phần thì mới có thể tạo 
thành vật liệu polyme có tính chất cơ lý như dự kiến. 

- Đối với polyester thì cơ chế polyme hoá thì liều lượng của các thành phần ít ảnh 
hưởng đến tính chất cơ lý của nó. 

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể về hàm lượng các chất tạo thành, nhiệt độ môi trường 
không khí... mà phản ứng tạo thành polyme có thể hoàn thành trong thời gian nhiều ít 
rất khác nhau từ vài phút cho đến vài giờ kể từ lúc bắt đầu trộn. Đây là một đặc điểm 
quan trọng cần phải được chú ý khi dụng vật liệu polyme trong kỹ thuật xây dựng.  

- Các nghiên cứu cơ bản về vật liệu polyme cho thấy: Trong các loại polyme nêu 
trên, chất kết dính epoxy là loại polyme có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật 
trong xây dựng công trình. Do vậy, cho nên trong phần này của đề tài chỉ giới hạn 
trong việc nghiên cứu sử dụng epoxy cho các giải pháp sửa chữa kết cấu BTCT trong 
công trình cảng. Các thuật ngữ polyme dưới đây dùng để chỉ chất kết dính epoxy. 

4.2. Nghiên cứu sử dụng vật liệu polyme trong sửa chữa kết cấu BTCT 
4.2.1. Nghiên cứu về vữa polyme 
1) Vữa polyme đơn tính 
⇒ Thành phần vật liệu: 
- Chất nền epoxy: 
Đây là thành phần cơ bản của polyme. Tỷ lệ của chất nền epoxy được lấy làm 

chuẩn để xác định thành phần của các chất khác với quy ước trọng lượng epoxy được 
tính là 100%. 

- Chất làm rắn: 
Sử dụng loại Polyetylen Polyamin là loại có hoạt tính hoá học phù hợp với điều 

kiện thi công sửa chữa thực tế của ta là khí hậu nhiệt đới, sửa chữa đơn chiếc và thủ 
công, khối lượng nhỏ.  

Tỷ lệ chất hoá rắn thay đổi tuỳ theo điều kiện thi công nhiệt độ môi trường: 
+ Khi nhiệt độ ở hiện trường khoảng 10 - 150C: 15 - 11%; 
+ Khi nhiệt độ ở hiện trường khoảng 20 - 300C: 10 - 8%; 
+ Khi nhiệt độ ở hiện trường khoảng 350C: 6 - 8%. 
Khi nhiệt độ hiện trường vượt quá 350C, không nên tiến hành thi công sửa chữa 

công trình có sử dụng vữa polyme đơn tính. Trong trường hợp cần thiết thì phải phối 
hợp với phụ gia dẻo với tỷ lệ thích hợp để kéo dài thời gian đông cứng của vữa polyme.  
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- Phụ gia dẻo: 
Tuỳ theo điều kiện cụ thể, tỷ lệ phụ gia dẻo có thể vào khoảng từ 0 - 20% trọng 

lượng của chất nền epoxy: 
+ Trong điều kiện sửa chữa kết cấu BTCT nằm ở nơi chịu ảnh hưởng của thuỷ 

triều có mực nước thay đổi, cần thi công nhanh tỷ lệ hoá dẻo có thể từ 0 - 5%. 
+ Trong điều kiện nhiệt độ bình thường và thi công sửa chữa đơn giản, tỷ lệ hoá 

dẻo thường trên dưới 10%. 
+ Khi sửa chữa các phần sâu bên trong của các bộ phận kết cấu BTCT hoặc trong 
điều kiện nhiệt độ môi trường cao có thể tăng tỷ lệ phụ gia dẻo từ 15- 20%. 

Tính chất cơ lý: 
- Cường độ của mẫu khi nén ép đạt cao. 
- Vữa sau khi polyme hoá có độ dòn cao (mẫu thí nghiệm thường bị phá hoại đột 

ngột, bị vỡ vụn và có thể bắn văng ra thành nhiều mảnh). 
- Có màu nâu vàng trung bình, trong. 
- Khả năng chống thấm cao. 

⇒ Điều kiện áp dụng: 
- Vữa polyme đơn tính thường được sử dụng có hiệu quả để sửa chữa các vết nứt, 

bảo vệ và gia cường khả năng chịu lực của kết cấu BTCT. 
- Không sử dụng vữa polyme đơn tính trong các trường hợp phải chịu tác động 

trực tiếp của ánh nắng mặt trời, dẫn đến sự lão hoá, dòn và nguy cơ nứt vỡ.    
2) Nghiên cứu vữa polyme biến tính 

⇒ Vật liệu: 
Ngoài thành phần của vữa polyme đơn tính gồm các chất nền epoxy, chất hoá rắn 

và phụ dẻo nêu trên, còn được bổ sung các loại chất độn vô cơ.  
Đặc điểm cơ bản của các chất độn là không tham gia phản ứng hoá học trong quá 

trình polyme hoá, mà chỉ đóng vai trò làm chất độn trung gian được bao bọc và liên 
kết với nhau bởi chất kết dính epoxy.  

Các phụ gia khoáng có thể sử dụng trong vữa polyme khá đa đạng: 
- Phụ gia khoáng mịn: xi măng, bột đá, tro bay...  
- Phụ gia khoáng hạt nhỏ: cát, hạt barit...  

⇒ Nghiên cứu về thành phần cấp phối:  
Đề tài đã tiến hành thí nghiệm 16 cấp phối, mỗi cấp phối đúc một tổ mẫu gồm 3 

mẫu lập phương 20 x 20 x 20 mm (hình 4.1). Thành phần tỷ lệ của các loại phụ phụ 
gia khoáng vô cơ được điều chỉnh để tìm được cấp phối phù hợp nhất.  
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Hình 4.1. Các tổ mẫu vữa polyme  
biến tính 

 

Hình 4.2. Nén mẫu để xác định cường độ 
chịu nén 

⇒ Kết quả thí nghiệm ép mẫu: 

Thí nghiệm ép mẫu được tiến hành trên máy nén kỹ thuật số Zwich Install (Đức) 
tại Phòng thí nghiệm LAS 298 - Phòng Địa kỹ thuật Viện KH&CN GTVT. Quá trình 
nén ép được điều khiển tự động cho đến khi xuất hiện trạng thái phá hoại của mẫu thì 
máy tự động dừng. Các số liệu được lưu giữ và lập thành biểu đồ quan hệ Tải trọng - 
Biến dạng - Thời gian (hình 4.3).  
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Hình 4.3. Một biểu đồ Tải trọng - Biến dạng khi nén mẫu vữa polyme 
Kết quả thí nghiệm nén các tổ mẫu trình bày trong bảng 4.1 dưới đây: 

Bảng 4.1 

Cường độ chịu nén (Kgf/cm2) Số hiệu 
tổ mẫu R1 R2 R3 Rtb 

Nhận xét 

1 400.1 
(867) 

444 
(932) 

476.4 
(950) 

440.17 
(916.3) 

- Đường cong nén tăng đến trị số TB là 
440.17 với các trị số biến dạng tương ứng 
là 2.038, 2.235, 1.739 mm. 
- Sau đó giảm không đáng kể và lại tiếp 
tục tăng dần lên trị số TB rất cao là 916.3 
với các trị số biến dạng tương ứng là 12.3, 
11.18, 10.95 mm.  
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Cường độ chịu nén (Kgf/cm2) Số hiệu 
tổ mẫu R1 R2 R3 Rtb 

Nhận xét 

2 464.64 443.67 327.74 412.02 - Mẫu R1 và R2 bị phá hoại ở δ= 2.661 và 
2.269 mm; 
- Mẫu R3 đường cong nén không có điểm 
phá hoại với δ = 7.348 mm 

3 341.67 327.50 538.03 402.4 - Mẫu R1 và R2 cùng trị số lần lượt là δ = 
6.508 và 5.414 mm, đường cong nén 
không có điểm phá hoại.  
- Mẫu R3 phá hoại ở δ = 1.65 mm 

4 435.44 398.75 383.51 405.9 Các mẫu bị phá hoại nhưng không rõ ràng 
lần lượt ở δ = 4.363, 4.159, 4.33 mm. 

5 405.06 427.87 436.55 423.16 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 3.208, 
3.256, 3.30 mm 

6 521.96 555.6 496.41 524.66 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.431, 
2.076, 1.424 mm 

7 524.24 486.85 434.06 481.72 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.872, 
1.423, 1.588 mm 

8 395.02 400.88 409.53 401.81 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.85, 
1.891, 1.992 mm. 

9 653.08 691.94 623.51 656.18 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.777, 
2.519, 2.186 mm 

10 345.82 331.70 313.25 330.26 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 3.661, 
3.793, 3.494 mm 

11 762.94 739.37 750.09 750.8 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.777, 
2.145, 2.003 mm. 

12 692.1 691.09 644.17 675.78 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 2.282, 
1.95, 2.56 mm. 

13 333.34 276.34 319.66 309.78 Các mẫu bị phá hoại nhưng không rõ ràng 
lần lượt ở δ = 3.771, 3.569, 3.875 mm. 

14 369.95 383.61 495.35 416.3 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 3.863, 
3.62, 2.165 mm 

15 576.2 597.8 603.68 592.56 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 1.327, 
1.361, 1.339 mm 

16 378.0 373.85 368.93 373.6 Các mẫu bị phá hoại lần lượt ở δ = 4.024, 
3.714, 3.871 mm 

3) Phân tích kết quả 

⇒ Đối với mẫu polyme đơn tính: (mẫu 1) 

Ở dạng đơn tính thuần tuý vật liệu polyme có khả năng chịu lực cao, nhưng trạng 
thái chịu lực không theo quy luật của vật rắn biến dạng. Khi tải trọng nén càng tăng thì 
vật liệu không có dấu hiệu bị phá hoại, mà bị nén chặt lại. 
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⇒ Đối với các mẫu sử dụng chất độn khoáng vô cơ hạt mịn: (từ mẫu 2 ÷ 5)  

- Khi tỷ lệ chất độn khoáng mịn thấp (≤ 150%): 

+ Cường độ chịu nén trung bình của các tổ mẫu đạt khá cao, nhưng trị số riêng 
biệt của từng mẫu rất phân tán. 

+ Đường cong Tải trọng - Biến dạng không thể hiện rõ ràng sự phá hoại của vật 
liệu, hoặc vật liệu bị phá hoại với trị số biến dạng lớn (hơn 20% kích thước 
mẫu). 

- Khi tỷ lệ các chất chất độn khoáng mịn 200%: 

+ Cường độ trung bình của tổ mẫu tăng không đáng kể so với các nhóm mẫu 
trước, nhưng các giá trị riêng biệt tập trung hơn.  

+ Điểm phá hoại trên biểu đồ đường cong nén ép thể hiện rõ ràng hơn. 

+ Biến dạng giảm, nhưng vẫn khá cao. 

- Khi tỷ lệ chất độn khoáng mịn 250%: 

+ Cường độ trung bình của tổ mẫu tăng khá cao và tập trung. 

+ Biến dạng khi phá hoại nhỏ, phù hợp với trạng thái phá hoại của BT.  

+ Mẫu này có thể đáp ứng cho công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT xét trên các 
mặt về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và giá thành. 

- Đối với tỷ lệ phụ gia khoáng mịn > 250%:  

Vật liệu ở trạng thái đặc quánh và có tốc độ đông cứng nhanh, không phù hợp với 
điều kiện thực tế khi thi công. 

⇒ Đối với các mẫu sử dụng chất độn vô cơ hạt nhỏ: (các mẫu 6, 7)  

- Các tổ mẫu được thí nghiệm với tỷ lệ chất độn vô cơ cao > 200%. 

- Cường độ trung bình của các tổ mẫu đạt giá trị cao, với thời gian sớm và có giá 
trị tương đối tập trung. 

- Đường cong quá trình nén ép thể hiện sự phá hoại rõ ràng và với trị số biến dạng 
nhỏ, phù hợp với trạng thái phá hoại của BT. Tuy nhiên, do kích thước hạt của phụ gia 
khá lớn cho nên polyme chỉ đóng vai trò chất dính kết thuần tuý mà không có sự hoà 
trộn sâu về cấu trúc. Do vậy, vật liệu polyme có tính dòn cao hơn, đồng thời về màu 
sắc bên ngoài không phù hợp với kết cấu BT. 

⇒ Đối với các mẫu sử dụng kết hợp các chất độn vô cơ: (từ mẫu 8÷16) 

Các tổ mẫu phối hợp chất độn hạt mịn và hạt nhỏ đều có tỷ lệ chung của 2 loại phụ 
gia > 250%. 
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- Đối với các mẫu có tỷ lệ mỗi loại chất độn ≤ 150%: (các mẫu 10, 13, 14, 16) 
+ Cường độ chịu nén trung bình của các tổ mẫu đạt giá trị thấp, đồng thời các 

trị số riêng biệt của một số mẫu rất phân tán. 
+ Điểm phá hoại trên biểu đồ đường cong nén ép thể hiện tương đối rõ ràng, trị 

số biến dạng khá phù hợp với BT. 
- Đối với các mẫu có tỷ lệ chất độn mịn 200%: (các mẫu 11, 12) 

+ Khi kết hợp với phụ gia khoáng hạt nhỏ với tỷ lệ từ 50 ÷ 100%, thì cường độ 
trung bình của tổ mẫu rất cao và tăng dần (lớn nhất trong tất cả các mẫu thí 
nghiệm), các giá trị riêng lẻ có tính tập trung cao. 

+ Biến dạng khi phá hoại nhỏ, phù hợp với trạng thái phá hoại của BT.  
+ Các mẫu này có thể đáp ứng cho công nghệ sửa chữa đối với kết cấu BTCT 
đòi hỏi cường độ cao, khả năng thi công thuận lợi và giá thành hợp lý. 

- Đối với các mẫu có tỷ lệ chất độn khoáng hạt nhỏ = 200%: (các mẫu 8, 9, 15) 
+ Khi tỷ lệ phụ gia khoáng hạt nhỏ là 200% cùng với phụ gia khoáng mịn từ 50 

÷100% (mẫu 9, 15), thì cường độ trung bình của các tổ mẫu đạt cao và cũng 
tăng dần, các giá trị riêng lẻ cũng có tính tập trung.  

+ Khi tiếp tục tăng tỷ lệ phụ gia khoáng hạt nhỏ lên đến 300 cùng với phụ gia 
khoáng mịn là 100% (mẫu 8) thì cường độ trung bình của các tổ mẫu bắt đầu 
giảm, nhưng vẫn đạt ở mức độ trung bình và có tính tập trung. Nguyên nhân 
giảm cường độ là do tỷ lệ chất độn vượt quá giới hạn nhất định, làm giảm 
hiệu quả của chất kết dính polyme. 

+ Biến dạng khi phá hoại của các tổ mẫu là nhỏ, phù hợp với trạng thái phá 
hoại của BT.  

+ Các mẫu này đều có thể đáp ứng cho công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT. 
Việc lựa chọn sử dụng mẫu nào cần được xem xét đồng thời trên các mặt về yêu 

cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và giá thành.   

 

Hình 4.4. Trạng thái phá hoại của mẫu 
đơn tính 

 

Hình 4.5. Trạng thái phá hoại của 
mẫu biến tính 
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4.2.2. Các giải pháp sửa chữa hư hỏng của kết cấu BTCT công trình cảng bằng 
vật liệu polyme 

1)  Giải pháp sử dụng "Chốt thép gắn bằng vữa polyme biến tính" để tăng cường 
liên kết giữa bê tông cũ và mới 

⇒ Phương pháp tạo chốt: 
Trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài, phương pháp tạo "chốt thép trong BT gắn 

bằng vữa polyme biến tính" được tiến hành theo phương pháp như sau: 
- Khoan tạo lỗ có chiều sâu và đường kính được xác định bằng tính toán vào BT. 
- Làm vệ sinh sạch toàn bộ chiều sâu lỗ khoan (bằng khí nén, nước...), để cho khô.  
- Nhồi vữa polyme biến tính vào lỗ khoan.  
- Cắm chốt thép đã được chuẩn bị sẵn vào đến tận đáy lỗ khoan. Giữ ổn định vị trí 

chốt trong lỗ khoan từ 3 ÷ 5 h để hoàn thành quá trình polyme hoá. 
⇒ Tính toán kết cấu chốt: 
Chiều sâu lớn nhất của chốt được xác định theo công thức sau: 

L = (d2. Ra)/ 4D. τ. k.m 
Trong đó: 

- d: Đường kính chốt; 
- D: Đường kính của hình trụ lỗ khoan mà từ đó có thể xảy ra hiện tượng nhổ; 
- Ra: Lực kéo (nén) tác dụng lên chốt; 

- τ: Ứng suất nhổ đơn vị giới hạn trung bình; 
- k: Hệ số đồng nhất của ứng suất nhổ giới hạn, được xác định dựa trên phương 

pháp tính toán sai số thống kê của các mẫu thử thực tế;   
- m: Hệ số điều kiện làm việc, có thể tham khảo trong các trị số ở bảng 4.2. 

Bảng 4.2 

Hệ số điều kiện làm việc m khi chiều sâu của chốt 
là: (cm) 

Lượng chất hoá 
rắn (% khối 
lượng epoxy) 

Nhiệt độ khi 
thi công ( 0C) 

10 20 30 40 ≥ 50 

10 + 20 1.1 
1.1 

0.95 
0.95 

0.80 
0.80 

0.65 
0.65 

0.55 
0.55 

15 + 10 1.1 
1.1 

0.95 
0.85 

0.80 
0.70 

0.65 
0.60 

0.55 
0.50 

20 0 1.1 
0.75 

0.95 
0.65 

0.80 
0.55 

0.65 
0.45 

0.55 
0.40 
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Ghi chú: 
- Số liệu trên gạch sử dụng cho tính toán liên kết giữa vữa polyme và BT. 
- Số liệu dưới gạch sử dụng cho tính toán liên kết giữa chốt thép và vữa polyme. 

⇒ Thí nghiệm: 
- Thi công thử nghiệm chốt: 
Đề tài đã tiến hành thi công thử nghiệm 2 loại chốt keo tương ứng với 2 loại vữa 

polyme biến tính dùng để gắn chốt (mẫu 4 và 9).  
- Kết quả thí nghiệm kéo chốt: 
Sau khi chốt đạt cường độ, tiến hành xác định khả năng chịu kéo của chốt tại 

Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ I - Viện KH&CN GTVT (bảng 4.3). 

Bảng 4.3 

TT Loại mẫu Lực kéo tới hạn (T) Trạng thái phá hoại 
1 Mẫu số 4 3.2 Chốt bị nhổ 
2 Mẫu số 9 4.6 Nứt mẫu BT 

 

 

Hình 4.8. Chốt neo thi công thử nghiệm  

 

Hình 4.9. Chốt neo bị phá hoại  
sau thí nghiệm  

⇒ Nhận xét: 
- Chốt liên kết sử dụng vật liệu polyme theo nghiên cứu của đề tài có đủ khả năng 

chịu lực theo yêu cầu của công tác sửa chữa. 
- Chốt liên kết sử dụng vữa polyme biến tính 2 thành phần (khoáng hạt mịn và hạt 

nhỏ) có khả năng chịu lực tốt hơn so với một thành phần (khoáng hạt mịn). 
- Số lượng chốt gia cường cần thiết nhằm để đảm bảo sự liên kết giữa BT cũ và vật 

liệu mới thay thế phải được xác định trên cơ sở tính toán tương ứng với vật liệu gắn 
kết và thí nghiệm khả năng chịu lực của chốt.  

- Các kết quả nghiên cứu về giải pháp "chốt thép được gắn kết bằng vữa polyme 
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biến tính" sẽ được kết hợp áp dụng đồng thời với các giải pháp khác được nghiên cứu 
trong đề tài này.  

2) Giải pháp sửa chữa hư hỏng của kết cấu BTCT do bị xâm thực bằng vật liệu 
polyme 

⇒ Đặc điểm của vật liệu polyme: 

- Độ dính bám cao với BT và thép, đảm bảo được tính liên kết liền khối với bề mặt 
của kết cấu BTCT cũ, nhưng lại gây khó khăn trong các thao tác sửa chữa. 

- Độ chảy và dẻo lớn sau khi pha trộn, có khả năng tự ổn định và tự lấp đầy khoảng 
trống ở trong ván khuôn rất tốt.  

- Thời gian đông cứng nhanh, phù hợp với phương pháp thi công bằng thủ công có 
khối lượng nhỏ, theo từng đợt. 

⇒ Yêu cầu đối với kết cấu cần sửa chữa:   
- Có khoảng không gian trống ở phía trên và hai bên sườn để triển khai công nghệ 

thi công (lắp đặt ván khuôn, cung cấp vật liệu).  
- Khối lượng sửa chữa không lớn. 
Phù hợp với sửa chữa dầm, trụ và bản tựa tàu BTCT, liên kết cọc - dầm, cọc - trụ tựa. 

5. CÔNG NGHỆ GIA CƯỜNG KẾT CẤU BTCT BẰNG VẢI SỢI THUỶ TINH 

5.1. Nguyên lý 
Khi liên kết vải thuỷ tinh (Glass Fiber - GF) với bề mặt của kết cấu BTCT thì hệ sẽ 

làm việc với 2 chức năng như sau: 
- Bảo vệ kết cấu BTCT chống lại sự xâm thực của môi trường: 
Việc dán vải GF lên bề mặt của kết cấu BTCT sẽ tạo thành một lớp vật liệu có khả 

năng chống thấm cao, bảo vệ cho kết cấu BTCT chống lại sự xâm thực của môi 
trường. 

- Tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu BTCT: 
Khi được gắn lên bề mặt BT, thông qua lực dính bám/hoặc liên kết, vải GF sẽ cùng 

tham gia chịu lực với BT. Thậm chí ngay cả khi bê tông đã bị nứt thì lớp GF có khả 
năng chịu kéo thay thế cho BT. 

5.2. Nội dung 
5.2.1. Nghiên cứu về vật liệu 
1) Lựa chọn loại vật liệu 

⇒ Vải sợi thuỷ tinh GF: 
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Bảng 5.1 

Loại vải GF có trong nước 
TT Các chỉ tiêu cơ lý 

Loại vải GF tham 
khảo của nước 

ngoài Loại GF1 Loại GF2 

1 Ký hiệu loại (xuất xứ) E- glass (Hàn Quốc) Không rõ mã hiệu (Trung Quốc) 
2 Trọng lượng (g/m2) 95 111.5 156.8 
3 Ứng suất kéo (kgf/cm) 275.6 16.6 95.8 
4 Độ dày (mm) 1.0 (+ 15%) 1.0 1. 3 

 

Hình 5.1. Vải thuỷ tinh dùng cho công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT 

⇒ Vật liệu kết dính:  

Sử dụng vật liệu polyme đã được trình bày trong chương 3 "Nghiên cứu công nghệ 
sửa chữa kết cấu BTCT công trình cảng bằng vật liệu polyme" của đề tài. 

2) Nghiên cứu, thí nghiệm về công nghệ 

⇒ Chuẩn bị mẫu thí nghiệm: 

- Đúc các tổ mẫu để thí nghiệm uốn theo kích thước tiêu chuẩn 40 x 40 x160 mm. 
- Tiến hành thí nghiệm dán gia cường bề mặt BT cho cả hai loại vải GF. Đối với 

từng loại chuẩn bị các mẫu như sau: 
- Vải GF 1:  
+ Nhóm 1: Dán 01 lớp vải GF lên 01 mặt của mẫu (mặt đáy). 
+ Nhóm 2: Dán 02 lớp vải GF lên cùng 01 mặt của mẫu (mặt đáy). 
+ Nhóm 3: Dán 01 lớp vải GF lên 03 mặt của mẫu (mặt đáy và 2 mặt bên). 
- Vải GF 2:  
+ Nhóm 1: Dán 01 lớp vải GF lên 01 mặt của mẫu (mặt đáy). 
+ Nhóm 2: Dán 01 lớp vải GF lên 03 mặt của mẫu (mặt đáy và 2 mặt bên). 
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Hình 5.2. Các mẫu trong quá trình 
 dán GF 

 

Hình 5.3. Các mẫu sau khi hoàn thành 
dán GF 

⇒ Tiến hành thí nghiệm uốn mẫu: 
Thí nghiệm uốn mẫu được tiến hành trên máy kỹ thuật số số Zwich - Isatall tại 

Phòng LAS XD 298 Viện KH&CN GTVT.  
3) Phân tích kết quả thí nghiệm 
⇒ Đối với giải pháp gia cường bằng vải GF1:  
- Do vải GF1 có khả năng chịu kéo thấp, cho nên khả năng chịu lực trung bình của 

kết cấu khi bị phá hoại chỉ tăng tương ứng với 1 hoặc 2 lớp đáy, hoặc 3 mặt là 5.7%, 
7.5 ÷ 34.2% và 12.3% so với mẫu đối chứng.  

- Tuy nhiên, độ võng tương ứng trạng thái phá hoại tăng đáng kể là 82.8%, 190.7 ÷ 
215.2% và 297.7% so với mẫu đối chứng. 

- Các mặt phá hoại của mẫu có vị trí và hình dạng như kết cấu BT thông thường.  
- Vải GF1 bị phá hoại theo dạng bị tách khỏi bề mặt BT, hoặc bị kéo đứt tại vị trí 

vết nứt của BT.  
- Giải pháp sử dụng GF1 chỉ phù hợp cho việc bảo vệ kết cấu chống lại sự xâm 

thực của môi trường. 
Bảng 5.2 

Kết quả thí nghiệm uốn mẫu mẫu  
(Ứng suất/độ võng) Nhóm mẫu Mẫu 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
1 77.14/ 0.385  
2 74.32/ 0.398  
3 84.77/ 0.616  

1 
Mẫu ĐC 

Trung bình 78.46/ 0.389  
1 80,80/ 0.682 45,06/ 0.766 
2 83,28/ 0.836 53,92/ 1.019 
3 84.77/ 0.616 59.11/ 0.678 

2 
Dán 1 lớp GF2 

không neo 

Trung bình 82.95/ 0.711 52.69/ 0.821 
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Kết quả thí nghiệm uốn mẫu mẫu  
(Ứng suất/độ võng) Nhóm mẫu Mẫu 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
1 84,36/ 1.131  
2 89,16/ 0.846 100.8/ 1.541 
3 79.65/ 0.666 106.8/ 1.084 
4 96.45/ 0.669 108.38/ 1.054 

3 
Dán 2 lớp GF2 

có neo 

Trung bình 87.41/ 0.828 105.32/ 1.226 
1 86.64/ 1.614 82.18/ 1.961 
2 89.63/ 1.34 90.07/ 1.544 

Dán GF2 tại 3 
mặt có neo 

Trung bình 88.15/ 1.477 86.12/ 1.752 

 

 

Hình 5.4. Thí nghiệm uốn mấu  
gia cường 
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Hình 5.5. Biểu đồ uốn mẫu gia cường  
vải GF1 

 

Hình 5.6. Mẫu dán mặt đáy 2 lớp. 

 

Hình 5.7. Uốn gãy mẫu gia cường  
vải GF1 
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Hình 5.8. Mẫu dán 3 mặt vải GF1   

 

Hình 5.9. Mẫu dán mặt đáy 1 lớp 

⇒ Đối với giải pháp gia cường bằng vải GF2 (dày): 

Bảng 5.3 

Kết quả thí nghiệm uốn mẫu (Ứng suất/độ võng) 
Nhóm mẫu Mẫu 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 

1 77.14/ 0.385    

2 74.32/ 0.398    

3 83.93/ 0.383    

1 

Mẫu ĐC 

TB 78.46/ 0.389    

1 51.03/ 1.167 62.93/ 1.301 109.37/ 1.798  

2 78.12/ 1.431 87.2/ 1.77 120.1/ 2.431  

3 98.96/ 1.209 135.2/ 1.689 163.61/ 2.002  

2 

Dán 1 lớp GF2 

không neo 
TB 76.04/ 1.269 99.06/ 1.586 136.49/ 2.077  

1 81.66/ 0.985 118.9/ 1.488 144,1/ 1.829 166,7/ 2.281 

2 88.87/ 1.181 107.6/ 1.393 137.1/ 1.719 167,8/ 2.403 

3 101.35/ 1.28 130.6/ 1.686 141.46/ 1.94 142.2/ 2.055 

3 

Dán 1 lớp GF2 

có neo 

TB 90.63/ 1.148 119.03/ 1.522 140.89/ 1.829 158.9/ 2.246 

1 84.48/ 1.192 128.1/ 1.654 233.96/ 2.47 271.2/ 2.96 

2 101.04/1.015 173.45/ 1.524 276.99/ 2.231 298.1/ 2.47 

Dán GF2 tại 3 

mặt có neo 

TB 92.76/ 1.104 150.78/ 1.589 255.48/ 2.351 284.65/ 2.715 
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Hình 5.10. Biểu đồ uốn mẫu gia cường 1 
lớp, không neo (dạng 1)   

 

Hình 5.11. Dạng phá hoại mẫu gia 
cường 1 lớp GF2, không neo 
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Hình 5.12. Biểu đồ thí nghiệm uốn với 
mẫu gia cường 1 lớp có neo   

 

Hình 5.13. Các dạng phá hoại của mẫu 
uốn gia cường 1 lớp GF2 có neo 
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Hình 5.14. Biểu đồ thí nghiệm uốn mẫu 
gia cường 3 mặt vải GF2 có neo 

 

Hình 5.15. Dạng phá hoại của mẫu uốn 
gia cường 3 mặt vải GF2 có neo 

 ⇒ Đối với gia cường bằng 1 lớp GF2 (không neo): 

- Quá trình nén ép mẫu có thể phân theo 3 giai đoạn, tuơng ứng với mỗi giai đoạn 
trong mẫu xuất hiện 1 vết nứt. 

- Tại thời điểm bắt đầu thì BT chịu lực là chủ yếu, sự làm việc đồng thời giữa BT 
và vải GF làm cho khả năng chịu lực của kết cấu tăng lên, vải GF2 đóng vai trò chính 
trong việc ngăn cản sự phát triển của vết nứt. 

- Do ảnh hưởng của sự tham gia làm việc giữa vải GF2 và bê tông, mặt phẳng phá 
hoại không vuông góc mà nghiêng với góc khá lớn với phương trục dọc của mẫu, kéo 
dài tới đầu mút của vải GF dán dưới đáy mẫu. 
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⇒ Khi gia cường bằng 1 lớp GF (có neo): 

- Quá trình thí nghiệm mẫu được phân thành 4 giai đoạn khá rõ ràng, tuơng ứng 
với mỗi giai đoạn trong mẫu xuất hiện 1 vết nứt. 

- Khi bị phá hoại năng chịu lực (độ võng) của kết cấu tăng 102.5% (477.4%) so 
với mẫu đối chứng.  

- Mặt phá hoại của kết cấu là mặt nghiêng cắt đứt qua vải GF2 ở vị trí cách xa mặt 
cắt giữa nhịp hoặc tại vị trí neo giữ. Sự làm việc của mẫu được gia cường bằng vải 
GF2 không neo hoặc có neo về cơ bản là giống nhau, trị số ứng suất và độ võng khi 
phá hoại chênh lệch không lớn. 

⇒ Đối với gia cường 3 mặt bằng GF2 (có neo): 
- Quá trình chịu lực cũng xảy ra theo 4 giai đoạn tương tự như đối với mẫu gia 

cường 1 lớp GF2 có neo, nhưng khả năng chịu lực (độ võng) của mẫu BT trong các 
giai đoạn tương ứng cũng như khi ở trạng thái bị phá hoại hoàn toàn tăng lên rất nhiều 
262.8% (597.9%) so với mẫu đối chứng. 

- Mẫu thí nghiệm bị phá hoại theo mặt phẳng đứng ở vị trí giữa hoặc lân cận giữa 
nhịp giống như mẫu thông thường, cắt đứt qua vải GF2 ở giữa nhịp hoặc vị trí neo. 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 
6.1.1. Các kết quả nghiên cứu chính của đề tài 
1) Trên cơ sở tổng kết các tài liệu thu thập, đã tiến hành đánh giá một cách tương 

đối đầy đủ về các loại hình, đặc điểm hư hỏng của kết cấu BTCT nói chung trên thế giới 
và trong nước. Đồng thời, thông qua việc tổng kết, phân tích về đặc điểm kết cấu, điều 
kiện môi trường, đặc điểm khai thác... của các công trình cảng ở nước ta, đã tiến hành 
phân loại các dạng hư hỏng chủ yếu của kết cấu BTCT trong lĩnh vực này như sau: 

- Hư hỏng do sự xâm thực của môi trường. 
- Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất trong việc gây nên hư hỏng 

xuống cấp nghiêm trọng và toàn diện của công trình sau một thời gian khai thác. 
- Hư hỏng do các tác động cơ học của tàu khi cập và neo đậu ở bến, của các 

phương tiện cơ giới và hàng hoá khai thác trên bến.  
- Các hư hỏng này thường mang tính cục bộ đối với một số bộ phận kết cấu công trình. 
- Hư hỏng do giải pháp kết cấu chưa phù hợp. 
- Đây là vấn đề thể hiện hạn chế của ta trong vĩnh vực xây dựng công trình cảng, 

bao gồm cả về trình độ của tư vấn thiết kế, khả năng đáp ứng về trang thiết bị và công 
nghệ thi công.  
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- Hư hỏng do khai thác vượt tải. 
- Đây là một trong những đặc điểm rất phổ biến trong khai thác các công trình 

cảng. Hư hỏng do nguyên nhân này thường là tiền đề và tạo điều kiện để những hư 
hỏng do những nguyên nhân khác phát triển. 

2) Dựa trên việc phân tích về các phương pháp sửa chữa kết cấu BTCT đã và đang 
được áp dụng ở trong nước và của nước ngoài, phân loại các dạng hư hỏng, điều kiện 
thực tế và trình độ của nước ta, đã đi đến lựa chọn nghiên cứu một số công nghệ sửa 
chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT trong công trình cảng bao gồm: 

- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT bằng bê tông xi măng.  
- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT bằng vật liệu polyme. 
- Công nghệ gia cường và bảo vệ kết cấu BTCT.  

⇒ Đối với công nghệ sửa chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT bằng bê tông xi 
măng: 

Đề tài đã đề xuất một số công nghệ sửa chữa thích hợp cho từng bộ phận hoặc kết 
cấu công trình cảng, bao gồm như sau: 

- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của lớp dưới của kết cấu bản BTCT bằng BT 
cốt liệu nhỏ (vữa xi măng cát không co ngót sử dụng phụ gia polyme, BT tự đầm) thi 
công bằng phương pháp bơm có áp lực hoặc rót vữa vào khoang kín ở phía. 

- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng mối nối của kết cấu BTCT bằng phương 
pháp bọc gia cường bên ngoài kết cấu. 

- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của cấu kiện BTCT đúc sẵn bằng phương 
pháp tăng cường liên kết. 

⇒ Đối với công nghệ sửa chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT bằng vật liệu 
polyme: 

Đề tài đã nghiên cứu và đề xuất một số công nghệ sửa chữa thích hợp cho các bộ 
phận kết cấu BTCT công trình cảng bằng vật liệu polyme bao gồm: 

- Giải pháp sử dụng chốt thép gắn kết bằng vữa polyme biến tính với kết cấu 
BTCT cũ, làm cơ sở cho việc đảm bảo liên kết kiền khối và cùng tham gia chịu lực 
giữa BT cũ và mới. Đây là giải pháp có hiệu quả và là cơ sở cho việc áp dụng các công 
nghệ sửa chữa kết cấu BTCT bằng BT xi măng. 

- Công nghệ sửa chữa những hư hỏng của lớp dưới của kết cấu dầm BTCT bằng 
vữa polyme biến tính. 

⇒ Đối với công nghệ gia cường và bảo vệ kết cấu BTCT: 
- Đề tài đã tập trung vào nghiên cứu công nghệ bảo vệ và tăng cường khả năng 

chịu lực của kết cấu BTCT bằng phương pháp dán vải thuỷ tinh lên bề mặt kết cấu 
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bằng vật liệu polyme (GFRP). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuỳ theo đặc điểm của kết 
cấu, và loại vải sử dụng, khả năng chịu kéo của BT được tăng lên từ 2 ? 4 lần, đồng 
thời bề mặt BT được bảo vệ bằng lớp vật liệu có khả năng chống thấm cao và có độ 
bền trong môi trường góp phần tăng cường tuổi thọ cho công trình. 

- Công nghệ sửa chữa bằng giải pháp GFRP thi công đơn giản, chi phí thấp và 
không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của công trình trong quá trình thi công. 

3) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nêu trên, Đề tài đã biên soạn "Hướng dẫn công 
nghệ sửa chữa kết cấu BTCT trong công trình cảng" bao gồm các chỉ dẫn cơ bản về 
trình tự tiến hành, phương pháp khảo sát đánh giá hiện trạng, lựa chọn công nghệ thích 
hợp, thiết kế sửa chữa và giải pháp thi công sửa chữa.  

6.1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
1) Sửa chữa những hư hỏng của kết cấu BTCT nói chung thường khó khăn hơn rất 

nhiều so với việc xây dựng mới do phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề có liên quan 
như: chọn loại vật liệu sử dụng và đảm bảo tính liền khối cùng tham gia chịu lực của 
nó với kết cấu cũ, chọn giải pháp gia cường cho kết cấu cũ, phương pháp thi công 
phần hư hỏng trong khi vẫn tồn tại các bộ phận kết cấu cũ...  

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, Đề tài đã đề xuất được một số công nghệ 
sửa chữa những hư hỏng phù hợp với từng loại kết cấu BTCT trong các công trình 
cảng. Với mỗi công nghệ sửa chữa, việc nghiên cứu được thực hiện theo một trình tự 
có cơ sở khoa học chặt chẽ gồm nhiều giai đoạn, từ việc đánh giá nguyên nhân hư 
hỏng, xác định nguyên lý của giải pháp sửa chữa, thí nghiệm trong phòng về vật liệu, 
thi công thử nghiệm về công nghệ, cho đến áp dụng thí điểm trong công trình thực tế. 
Sau mỗi giai đoạn đều có sự phân tích, điều chỉnh cho phù hợp. Do vậy, các công nghệ 
được đề xuất và nghiên cứu trong đề tài đều có tính khả thi cao.  

2) Theo một quy luật chung, các công trình xây dựng sau một thời gian khai thác 
sẽ bị hư hỏng, xuống cấp. Việc nghiên cứu các công nghệ sửa chữa kết cấu BTCT 
trong công trình cảng là một hướng đi đúng nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết của thực 
tế sản xuất, đó là việc ngăn chặn sự tiếp tục xuống cấp hoặc duy trì và phục hồi khả 
năng khai thác của công trình góp phần đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng. 

Phần lớn các các công nghệ sửa chữa do đề tài nghiên cứu đều đã được áp dụng 
thành công trong việc sửa chữa một số công trình cảng như: Bến số 1 cảng Cái Lân - 
Quảng Ninh, các bến thuộc Tân cảng - Tp. Hồ Chí Minh, Bến xuất Công ty xi măng 
Hoàng Thạch, Bến số 1, 2 và bến phụ cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng. 

Cũng cần phải nói rằng, đây là vấn đề mà các Tác giả đề tài quan tâm nghiên cứu 
và theo đuổi trong nhiều năm. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, các công nghệ này 
được bổ sung và hoàn chỉnh thêm một bước.  
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6.2. Kiến nghị 
1) Qua những nghiên cứu về hư hỏng của công trình cảng ở nước ta cho thấy một 

thực trạng là: Sau một quá trình khai thác, phần lớn các công trình cảng trước khi tiến 
hành sửa chữa đều ở trong tình trạng hư hỏng và xuống cấp rất nhiều, thậm chí có 
công trình đã bị hư hỏng nặng, có nguy cơ xảy ra sự cố. 

Do vậy, về góc độ quản lý, đề nghị các cơ quan quản lý Bộ, ngành ban hành quy 
định cho việc định kỳ kiểm định chất lượng đối với công trình cảng sau một thời gian 
khai thác để phát hiện kịp thời các hư hỏng và đề xuất phương án sửa chữa nhằm đảm 
bảo an toàn trong khai thác đồng thời nâng cao tuổi thọ của công trình. Đồng thời tạo 
điều kiện để có thể áp dụng một cách rộng rãi hơn các công nghệ đã được nghiên cứu 
trong việc phục hồi và nâng cấp chất lượng công trình cảng. 

2) Những kết quả nghiên cứu của Đề tài mới chỉ là bước đầu, phạm vi áp dụng còn 
hạn chế. Để góp phần đáp ứng một cách đa dạng và có hiệu quả hơn những yêu cầu 
của thực tế sản xuất, thì cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh thêm các công 
nghệ đã có và phát triển công nghệ mới.  
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NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG 
NỨT ĐẦU DẦM SUPER-T CẮT KHẤC  

TẠI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CẦU 

ThS. BÙI XUÂN HỌC 
Viện Chuyên ngành Cầu - Hầm 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 
GS. TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG  
Đại học Giao thông vận tải 

TÓM TẮT:  

Bài báo sẽ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề 
tài cấp Bộ năm 2008, mã số DT084035 về xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp 
khắc phục tình trạng nứt tại đầu dầm super-T cắt khấc ở Việt Nam. 

1. GIỚI THIỆU 

Dầm BTCT DƯL đúc sẵn super-T được các kỹ sư thiết kế ở VicRoads (Australia) 
phát triển năm 1993 và được báo cáo tại hội thảo về cầu ở Austroads năm 1994. Dầm 
super-T ra đời dựa trên nguyên lý của kết cấu ‘bản T’, dầm máng hở tiêu chuẩn, kết 
hợp với tính năng khác của dầm chữ T, chữ I BTCT DƯL. Dầm super-T là dầm BTCT 
DƯL đúc sẵn, sử dụng cho các nhịp trung bình trong các cầu cạn và cầu vượt sông. Nó 
có khả năng vượt nhịp lớn hơn các loại dầm khác cùng chiều cao. Hiện nay, dầm 
super-T có thể vượt nhịp 20 - 40m. 

Dầm super-T được áp dụng lần đầu ở Việt Nam tại cầu Mỹ Thuận (từ 1998), sử 
dụng đầu dầm khấc để che phần nhô ra của xà mũ trụ, tạo mỹ quan cho công trình. Từ 
đó đến nay, nhiều dự án đã áp dụng kết cấu này để vượt nhịp phổ biến từ 35 - 40m sử 
dụng cả dạng dầm cắt khấc và không cắt khấc và dầm super-T đã chứng minh được 
hiệu quả kinh tế kỹ thuật. Tuy vậy, một số dự án cầu vẫn còn tồn tại tình trạng nứt ở 
khu vực đầu dầm super-T cắt khấc, cần sớm được khắc phục. 

Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu làm rõ nguyên nhân gây nứt đầu dầm super-T cắt 
khấc, dự báo sự phát triển vết nứt, đánh giá khả năng chịu lực của dầm và đề xuất giải 
pháp hiệu chỉnh thiết kế, công nghệ thi công dầm super-T cắt khấc để khắc phục hiện 
tượng nứt dầm, góp phần hoàn thiện chất lượng chế tạo loại kết cấu này. Bài báo này 
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sẽ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ 
mã số DT084035 “Nghiên cứu các biện pháp xử lý nứt dầm super-T”. 

2. TÌNH TRẠNG NỨT ĐẦU DẦM SUPER-T CẮT KHẤC 

Tiến hành khảo sát tình trạng nứt đầu dầm super-T cắt khấc tại một số dự án xây 
dựng cầu sử dụng dầm super-T cắt khấc về: vị trí, đặc trưng phân bố vết nứt; phương 
và hình dạng vết nứt; kích thước vết nứt; thời điểm xuất hiện vết nứt; sự phát triển của 
vết nứt theo thời gian kể từ khi xuất hiện; các đặc trưng khác như bê tông bị bong rộp, 
bị nén vỡ.... nhằm xác định quy luật phổ biến của các dạng vết nứt và kết hợp với kết 
quả phân tích lý thuyết để đánh giá nguyên nhân gây ra nứt khu đầu dầm. 

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đã chọn cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, 
cầu cạn trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương, cầu dẫn thuộc dự án cầu Cần 
Thơ, cầu Bạc Liêu 2, cầu trên tuyến đường vành đai III (Hà Nội). 

   

Cầu Mỹ Thuận Cầu Rạch Miễu Đường cao tốc HCM-TL 

Hình 1. Hình ảnh nứt đầu dầm super-T cắt khấc 

Khái quát tình trạng nứt khu vực đầu dầm super-T cắt khấc trong các dự án, có thể 
phân thành 4 dạng sau (hình 1): 

 Dạng 1: nứt xiên ở góc khấc; 
Dạng 2: nứt dọc ở khu vực bầu dầm phía 
dưới; 
 Dạng 3: nứt dọc phần tiếp giáp giữa 
cánh dầm và thân dầm 
 Dạng 4: nứt xiên trên cánh dầm ở vị trí 
tiếp giáp giữa phần đặc và phần rỗng 

Hình 2. Các dạng nứt khu vực đầu dầm super-T cắt khấc 

Dạng 1 

Dạng 2 

Dạng 4 

Dạng 3 
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Bảng 1. Các công trình tiến hành khảo sát 

TT Công trình (năm 
xây dựng) 

Số 
nhịp 
khảo 
sát 

Số dầm 
khảo 
sát 

Số dầm 
bị nứt Nhận xét 

1 Cầu Mỹ Thuận 
(2000) 

6 60 53 Nhiều dầm bị nứt dạng 1 và 2. Các vết nứt 
được đơn vị kiểm định đo vẽ và đánh dấu 
theo dõi sự phát triển. Đến nay, không 
thấy có sự phát triển của vết nứt. 

2 Cầu Rạch Miễu 
(2008) 

6 36 22 Nhiều dầm bị nứt dạng 1 và 2, nhất là các 
dầm phía bờ Tiền Giang.  

3 Dự án đường ô tô cao tốc TP. HCM - Trung Lương (2008): 

 Xưởng dầm của 
Công ty CP Bê 
tông 620 Long 
An 

 38 9 Các dầm mới được đúc xong, đang tập kết 
trên bãi dầm. Điểm kê dầm không phải ở 
vị trí đặt gối. Khoảng ¼ số dầm xuất hiện 
vết nứt dạng 1 và 2. Các vết nứt dạng 1 
không dài và chiều rộng vết nứt nhỏ.  

 Đoạn cầu cạn sử 
dụng dầm của 
Công ty Bê tông 
620  

4 40 31 Kiểm tra 4 nhịp dầm thấy nhiều dầm bị 
nứt dạng 1 và 2.  

 Đoạn cầu cạn sử 
dụng dầm của 
Tổng Công ty 
Xây dựng Thăng 
Long  

2 20 0 Kiểm tra 2 nhịp dầm không phát hiện vết 
nứt. 
Thiết kế dầm đã được bổ sung 2 lưới thép 
xiên D18. 

4 Cầu Bạc Liêu 2 
(2009) 

7 42 6 Chỉ có 6/42 dầm xuất hiện vết nứt dạng 1, 
nhưng ở mức độ không lớn. 
Thiết kế dầm có 2 lưới thép xiên D18. 

5 Cầu dẫn thuộc dự án cầu Cần Thơ (2009): 

 Cầu Cái Răng bé 3 30 0 

 Cầu Cái Răng lớn 3 30 0 

Không phát hiện nứt trên các dầm. Thiết 
kế dầm có 2 lưới thép xiên D20. 

6 Cầu cạn đường 
Vành đai III, Hà 
Nội 

6 64 8 Kiểm tra 6 nhịp dầm, thấy rằng các dầm 
không bị nứt dạng 1 và 2. Thiết kế dầm có 
2 lưới thép xiên 6 thanh D25. 
Một số dầm đầu tiên xuất hiện vết nứt 
dạng 3 và 4. Sau khi bổ sung đoạn không 
dính bám dài 1m cho 2 tao cáp phía trên 
bản cánh và bổ sung 2 thanh xiên D13 tại 
góc giữa phần đặc và phần rỗng trên bản 
cánh thì không thấy xuất hiện nứt. 
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Mô tả đặc điểm các dạng nứt đầu dầm super-T cắt khấc như sau: 

Bảng 2. Đặc điểm của các dạng nứt 

Dạng 
nứt 

Vị trí vết 
nứt 

Phương  
và hình dạng 

Kích thước 
vết nứt 

Thời điểm  
xuất hiện nứt 

Dạng 1 Góc khấc 
đầu dầm. 

Xuất phát từ góc 
khấc, thường tách 
thành 2 vết nứt, một 
có xu hướng nằm 
ngang, một có xu 
hướng xiên góc 35-
500. 
Các vết nứt xuyên 
từ bên này sang bên 
đối diện. 

Rộng a = 0.02 - 
0.4mm; 
Dài L = 20 - 
70cm; 

Xuất hiện khi tạo xong 
DƯL. Khi đặt dầm lên 
trụ, thi công bản mặt 
cầu, số lượng dầm xuất 
hiện vết nứt nhiều hơn 
và có chiều dài, độ mở 
rộng vết nứt lớn hơn. 
Sau đó tiếp tục theo dõi 
thấy sự phát triển các 
vết nứt không rõ ràng. 

Dạng 2 Khu vực bầu 
dầm phía 
dưới. 

Xuất phát từ đầu 
dầm, phát triển nằm 
ngang hoặc hơi xiên 
lên trên. Thường 
xuất hiện 1 đến 2 
vết nứt, vết nứt 1 
cách đáy dầm 
khoảng 20cm, vết 
nứt 2 cách đáy dầm 
khoảng 40cm. 

Rộng a = 0.02 - 
0.2mm; 
Dài L = 20 - 
80cm; 

Xuất hiện khi tạo xong 
DƯL.  
Tiếp tục theo dõi thấy 
sự phát triển các vết nứt 
không rõ ràng. 

Dạng 3 Dọc phần 
tiếp giáp 
cánh dầm và 
thân dầm. 

Xuất phát từ đầu 
dầm, phát triển dọc 
khu vực tiếp giáp 
cánh dầm và thân 
dầm. 

Rộng a = 0.01 - 
0.08mm; 
Dài L = 15 - 
30cm; 

Xuất hiện khi tạo xong 
DƯL.  
 

Dạng 4 Trên cánh 
dầm ở vị trí 
tiếp giáp 
giữa phần 
đặc và phần 
rỗng. 

Xuất phát từ góc 
tiếp giáp giữa phần 
đặc và phần rỗng 
trên cánh dầm, phát 
triển xiên góc, 
xuyên hết chiều dày 
cánh dầm. 

Rộng a = 0.02 - 
0.08mm; 
Dài L = 15 - 
25cm; 

Xuất hiện khi tạo xong 
DƯL.  
 

Nhận xét chung: Các vết nứt đầu dầm super-T cắt khấc không phải là vết nứt do co 
ngót vì tính quy luật của vết nứt, không phân tán ngẫu nhiên như vết nứt do co ngót. 
Vết nứt dạng 1 là vết nứt phổ biến xuất hiện ở nhiều công trình, tuy vậy, những dầm 
có bố trí lưới cốt thép xiên đầu dầm hầu như không bị nứt dạng 1. Một số dầm của dự 
án đường vành đai III xuất hiện vết nứt dạng 3 và 4. Vết nứt này không xuất hiện đối 
với các công trình khác. 
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3. PHÂN TÍCH CỤC BỘ ĐẦU DẦM SUPER-T CẮT KHẤC 

3.1. Tổng quan 
a) Khái quát phân tích ứng suất cục bộ 
Ứng suất cục bộ xuất hiện ở những nơi kết cấu có đặt lực tập trung, thay đổi đột 

ngột về hình dạng và kích thước, có liên kết, có vật liệu không liên tục về tính chất cơ 
học... Tại những nơi này, ứng suất phân bố không bình thường, có giá trị rất lớn ở gần 
và giảm rất nhanh ở xa khu vực tập trung ứng suất. 

  

(a) Phân tích bằng giải tích (b) Phân tích bằng FEM 

Hình 3. Ứng suất cục bộ của tấm khoét lỗ 

Phân tích cục bộ nghiên cứu ứng xử của vùng cục bộ nào đó, thường bất lợi trong 
kết cấu. Để thực hiện một phân tích cục bộ, cần phải phân tích tổng thể nhằm xác định 
điều kiện biên cho kết cấu cục bộ. Ngược lại, kết quả phân tích cục bộ có thể được 
xem xét để hiệu chỉnh lại mô hình phân tích tổng thể. 

Phạm vi tính toán và phân tích cục bộ thường bao gồm các nội dung sau: phân tích 
ứng suất cục bộ; phân tích ổn định cục bộ; xác định phạm vi phân bố hoặc truyền của 
tải trọng đối với vùng cục bộ; xác định quan hệ hay ảnh hưởng của hiệu ứng làm việc 
vùng cục bộ đối với cấu kiện liên quan hoặc kết cấu tổng thể. 

b) Phân tích cục bộ đầu dầm super-T cắt khấc 
Việc phân tích cục bộ đầu dầm super-T cắt khấc nhằm: xác định sự phân bố ứng 

suất cục bộ tại khu vực đầu dầm, kiểm tra sự phù hợp của việc bố trí cốt thép chịu lực 
cục bộ, chỉ ra nguyên nhân gây ra nứt đầu dầm; chỉ ra cấu tạo và bố trí cốt thép hợp lý 
tại khu vực đầu dầm super-T cắt khấc để khắc phục hiện tượng nứt đầu dầm. 

Nội dung phân tích cục bộ đầu dầm super-T cắt khấc gồm:  
- Phân tích tổng thể (phần mềm MIDAS Civil): phân tích theo 3 giai đoạn, phù hợp 

với tiến trình thi công. Sử dụng mô hình phần tử thanh để mô tả các đoạn dầm super-T, 
mô tả các phần tử cáp DƯL dọc theo chiều dài dầm. Kết quả phân tích tổng thể dùng 
để xác định nội lực, chuyển vị ở mặt cắt dự định lấy làm biên trong phân tích cục bộ.  
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- Phân tích ứng suất cục bộ đầu dầm (phần mềm MIDAS Civil): sử dụng mô hình 
phần tử khối để mô tả bê tông và mô hình phần tử thanh mô tả cốt thép và cáp DƯL. 
Tại mặt cắt biên của đoạn đầu dầm, sử dụng điều kiện biên gối đàn hồi kết hợp với lực 
tại biên được tính trong mô hình tổng thể.  

- Phân tích sức kháng cục bộ đoạn đầu dầm bằng mô hình chống - giằng, sử dụng 
phần mềm CAST kết hợp với bảng tính Excel. 

3.2. Phân tích tổng thể dầm 
Để có cơ sở phân tích cục bộ đầu dầm super-T cắt khấc, nghiên cứu một ví dụ cụ 

thể như sau: dầm super-T cắt khấc L=38.3m, chiều cao dầm 1.75m, mặt cắt ngang có 7 
dầm cách nhau 2.12m, hoạt tải thiết kế HL93, khai thác với 4 làn xe. 
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Hình 4. Dầm super-T cắt khấc L=38.3m 
Mô hình phân tích tổng thể được phân tích với việc sử dụng các phần tử thanh. Để 

khảo sát các trạng thái làm việc của đầu dầm super-T cắt khấc, ba trường hợp tính sau 
đây được khảo sát: 

Bảng 3. Các trường hợp phân tích  

 Kết cấu Tiết diện dầm Tải trọng tác dụng 
Trường hợp 1: 
Chế tạo dầm 
 

Dầm được đặt 
lên gối tại mố trụ 
cầu, chưa thi 
công bản mặt cầu 

Mặt cắt dầm 
super-T chưa 
liên hợp 

- Trọng lượng bản thân dầm 
- Lực DƯL 

Trường hợp 2: 
Đổ bê tông 
bản mặt cầu 

Dầm được đặt 
lên gối tại mố trụ 
cầu, tiến hành đổ 
bê tông bản mặt 
cầu 

Mặt cắt dầm 
super-T chưa 
liên hợp 

- Trọng lượng bản thân dầm 
- Lực DƯL 
- Tĩnh tải: bản mặt cầu, bản ván khuôn, 
dầm ngang, lan can 

Trường hợp 3: 
Hoàn thiện 
và khai thác 

Nhịp dầm đã 
được thi công 
hoàn chỉnh và 
đưa vào khai thác 

Mặt cắt dầm 
super-T liên 
hợp bản BTCT 
mặt cầu 

- Trọng lượng bản thân: dầm, bản mặt 
cầu 
- Lực DƯL 
- Tĩnh tải: bản ván khuôn, dầm ngang, 
lan can, lớp phủ, tay vịn lan can 
- Hoạt tải khai thác 

 



 385 

  

(a) Trường hợp 1 và 2 (b) Trường hợp 3 

Hình 5. Mô hình kết cấu tính tổng thể dầm 

Phân tích tổng thể dầm theo 3 trường hợp cho các kết quả nội lực và chuyển vị tại 
mặt cắt liên kết (mặt cắt tiếp giáp giữa phần đặc đầu dầm và phần còn lại của dầm), từ 
đó tính toán hệ số đàn hồi tại mặt cắt liên kết như sau: 

Bảng 4. Nội lực và chuyển vị tại mặt cắt liên kết  

Nội lực tính toán Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx 
(kN.m) 

My 
(kN.m) 

Mz 
(kN.m) 

TH1 -3214.7 0.0 -260.4 0.0 -1249.5 0.0 
TH2 -3214.7 0.0 -539.1 0.0 -768.5 0.0 Trường 

hợp 
TH3 -3073.4 0.0 -771.6 0.0 -1554.6 0.0 

Chuyển vị tính 
toán Dx (m) Dy (m) Dz (m) Rx (rad) Ry (rad) Rz (rad) 

TH1 0.000051 0 0.006833 0 -0.004056 0 

TH2 0.000019 0 
-

0.001184 0 0.000752 0 
Trường 

hợp 

TH3 0.000012 0 0.000922 0 -0.000565 0 

Bảng 5. Hệ số đàn hồi tại mặt cắt liên kết (mặt cắt biên) 

SDx SDy SDz SRx SRy SRz Hệ số đàn hồi  
tại biên (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN.m/rad) (kN.m/rad) (kN.m/rad) 

TH1 63032353 0 38106 0 308050 0 

TH2 169192105 0 455287 0 1021928 0 
Trường 

hợp 
TH3 256112500 0 836822 0 2751540 0 
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3.3. Phân tích ứng suất cục bộ đầu dầm 
Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm nguyên nhân gây nứt và xu hướng của vết nứt 

xuất hiện trong khu vực đầu dầm khấc. Vì vậy, việc phân tích ứng suất cục bộ đầu dầm 
dựa trên giả thiết trong bê tông chưa xuất hiện các vết nứt, và vật liệu bê tông làm việc 
trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính. Việc phân tích sự làm việc / trạng thái ứng suất của 
đầu dầm khấc, khi đã xuất hiện vết nứt, mà cần đến kiến thức của môn cơ học rạn nứt, 
nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này. 

Mô hình hóa kết cấu:  
- Bê tông dầm được mô hình hóa bằng phần tử khối.  
- Cốt thép thường được mô tả bằng phần tử thanh. Tạo các phần tử thanh thép tại 

các vị trí thích hợp bằng cách nối trực tiếp các điểm nút.  
- Khi mô tả các cáp DƯL trong bê tông, không thể gán trực tiếp phần tử cáp vào kết 

cấu mà phải thông qua một số phần tử thanh. Sự mô hình hóa cáp DƯL sẽ hợp lý khi mô 
tả chính xác những vị trí tiếp xúc giữa cáp DƯL và bê tông. Do vậy, cần tạo ra các phần 
tử thanh giả (có độ cứng rất nhỏ, chỉ mang tải trọng cáp DƯL) qua các điểm nút tương 
ứng với các vị trí cáp đi qua trong kết cấu. Tạo phần tử cáp DƯL bằng cách đặt vào vị trí 
thích hợp, nếu ở đó không có phần tử cốt thép thì tạo một phần tử giả để gán cáp DƯL. 

Điều kiện biên:  
- Tại vị trí gối cầu sử dụng gối liên kết cứng;  
- Tại mặt phẳng liên kết của đầu dầm với đoạn dầm còn lại sử dụng điều kiện biên 

gối đàn hồi kết hợp với lực tại biên được tính trong mô hình tổng thể. 
(a) Trường hợp 1, 2 

 
 

(b) Trường hợp 3 

  

Hình 6. Mô hình kết cấu và cốt thép 
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Các nhận xét rút ra từ kết quả phân tích ứng suất cục bộ: 
- Trường hợp 1: ngay khi đặt dầm lên các gối cầu, xuất hiện ứng suất kéo lớn trong 

khu vực từ đáy dầm đến góc khấc và đặc biệt là góc khấc các ứng suất kéo vượt quá 
cường độ chịu kéo của bê tông (f’ct = 4.45 MPa); 

- Trường hợp 2: ở trường hợp này, các ứng suất kéo trong khu vực từ đáy dầm đến góc 
khấc giảm đi, chỉ có ứng suất kéo Von-Mises σeff vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông; 

- Trường hợp 3: so với trường hợp 2, các ứng suất kéo trong khu vực từ đáy dầm 
đến góc khấc tăng lên nhưng chỉ có ứng suất kéo chính σp1 và ứng suất kéo Von-Mises 
σeff vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông; 

Như vậy, khu vực từ đáy dầm đến góc khấc và nhất là góc khấc đã xuất hiện vết 
nứt ngay từ giai đoạn đặt dầm lên các gối cầu. 

  

(a) Trường hợp 1 (b) Trường hợp 2 

 

(c) Trường hợp 3 

Hình 7. Một số hình ảnh ứng suất cục bộ (ứng suất σxx) 

3.4. Phân tích sức kháng cục bộ đầu dầm 
Căn cứ cấu tạo và sự bố trí cốt thép khu vực đầu dầm, lựa chọn hai mô hình chống 

- giằng sau để phân tích sức kháng cục bộ đầu dầm: 
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Hình 8. Mô hình 1: không bố trí lưới cốt xiên 

 
 

Hình 9. Mô hình 2: bố trí lưới cốt xiên 
Phản lực gối (xét theo 3 trường hợp như phân tích ứng suất cục bộ) được tính từ 

mô hình phân tích tổng thể, như sau: 

Bảng 6. Phản lực gối (từ kết quả tính tổng thể) 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 
Trạng thái giới 

hạn 
Kí 

hiệu Vu 
(kN) 

Nu 

(kN) 
Vu 

(kN) 
Nu 

(kN) 
Vu 

(kN) 
Nu 

(kN) 
TTGH Cường độ I RCDI 401.78 0 790.76 0 1312.65 0 
TTGH Sử dụng RSD 321.42 0 632.61 0 942.34 0 

Các nhận xét rút ra từ kết quả tính toán theo mô hình chống - giằng: 
- Mô hình 1: ở trường hợp chịu tải 1 và 2, các thanh chống bê tông và giằng thép 

đều đủ khả năng chịu lực. Đến trường hợp 3, lưới L3 không đủ sức kháng cần thiết; 
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Hình 10. Mô hình 1, trường hợp 3 
- Mô hình 2: ở cả 3 trường hợp chịu tải 1 và 2, các thanh chống bê tông và giằng 

thép đều đủ khả năng chịu lực; 

 

Hình 11. Mô hình 2, trường hợp 3 
Như vậy, với các thiết kế hiện tại, nếu không bố trí thêm lưới cốt thép xiên thì lưới 

thép L3 cần được tăng đường kính, nhằm tăng diện tích cốt thép chịu kéo trong khu 
vực này. Tuy nhiên, giải pháp thích hợp hơn là bố trí thêm lưới cốt thép xiên để vừa 
làm giảm ứng lực trong thanh giằng L3, vừa hạn chế/chống sự phát triển của vết nứt ở 
góc khấc. 

Ứng suất trong các phần tử STM 

Nội lực  
và Sức kháng 

Tỷ số ứng 
suất 

Nội 
lực và Sức 

Ứng suất trong các phần tử STM 

Tỷ số 
 ứng suất 
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4. NGUYÊN NHÂN VÀ DỰ ĐOÁN SỰ PHÁT TRIỂN NỨT 

Khảo sát tình trạng nứt tại các dự án và phân tích lý thuyết, cho phép xác định nguyên 
nhân và dự báo sự phát triển của các vết nứt đầu dầm super-T cắt khấc như sau: 

Bảng 1. Nguyên nhân và dự báo sự phát triển của các dạng nứt 

Dạng 
nứt Nguyên nhân gây nứt Dự báo sự phát triển nứt 

Dạng 1 Đầu dầm super-T cắt khấc là một dạng kết cấu 
có sự biến đổi đột ngột về hình học, nên sự 
phân bố ứng suất cục bộ trong khu vực này rất 
phức tạp, dễ phát sinh các vết nứt do ứng suất 
kéo vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông. 
Vát góc 100x100mm tại vị trí góc khấc không 
làm giảm nhiều sự thay đổi đột ngột kích thước 
tiết diện cũng là một nguyên nhân làm tăng sự 
bất lợi. 
Một số thiết kế không lường hết trạng thái ứng 
suất cục bộ khu vực đầu dầm cắt khấc, dẫn đến 
việc bố trí cốt thép chịu lực cục bộ chưa hợp lý. 
Phân tích trạng thái ứng suất cục bộ đầu dầm 
super-T cho thấy phổ ứng suất lớn và tập trung 
ở khu vực góc khấc, phương của ứng suất 
chính lớn nhất có xu hướng xiên góc 30-600 so 
với phương nằm ngang. Điều đó lý giải sự xuất 
hiện của các vết nứt theo phương vuông góc 
với ứng suất chính lớn nhất. 

Vết nứt dạng này ít có khả 
năng tiếp tục phát triển trong 
quá trình khai thác do ứng suất 
gây nứt chịu ảnh hưởng bởi tác 
động của lực DƯL, ngược lại, 
tác động của tải trọng phụ 
thêm (bản mặt cầu + tĩnh tải 
II) và hoạt tải khai thác hạn 
chế ảnh hưởng này. 
Khảo sát ở cầu Mỹ Thuận (đã 
khai thác được 10 năm) thấy 
rằng các vết nứt hầu như 
không tiếp tục phát triển. 

Dạng 2 Việc tính toán số lượng, chiều dài đoạn cáp 
không dính bám của các tao cáp DƯL ở một số 
công trình chưa phù hợp, làm tăng ứng lực cục 
bộ khu vực đầu dầm neo cáp, gây nứt.  
Ở một số dự án, nguyên nhân này đã được khắc 
phục bằng cách tính toán, điều chỉnh hợp lý số 
lượng, chiều dài đoạn cáp dính bám đầu dầm. 

Vết nứt này không có khả 
năng phát triển vì: 
- Ứng lực nén cục bộ đầu dầm 
do DƯL gây ra vết nứt loại này; 
- Hướng của vết nứt song song 
với trục dầm và trong quá trình 
khai thác không có sự gia tăng 
tải trọng gây ứng suất kéo 
vuông góc với trục dầm làm 
vết nứt phát triển. 

Dạng 3 Do việc bố trí 2 tao cáp DƯL trên bản cánh 
dính bám hoàn toàn nên gây ra ứng lực cục bộ 
lớn trong bê tông, gây nứt. 

Không có khả năng phát triển 
thêm trong quá trình chịu tải. 

Dạng 4 Không bố trí cốt thép cấu tạo (cốt thép xiên) tại 
góc ở khu vực tiếp giáp giữa phần đặc và phần 
rỗng của dầm để hạn chế biến dạng cục bộ. 

Ít có khả năng phát triển thêm 
trong quá trình chịu tải. 
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5. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA DẦM 

5.1. Về chịu lực tổng thể của dầm 
Kiểm toán TTGH cường độ của dầm super-T cắt khấc L=38.3m, tại các tiết diện 

dọc theo chiều dài dầm, thấy rằng: 

 

 

Hình 12. Sức kháng uốn và kháng cắt của dầm super-T cắt khấc 
Tỷ lệ giữa sức kháng uốn và momen uốn lớn nhất: Mr/Mu = 1.6 - 5.2 
Tỷ lệ giữa sức kháng cắt và lực cắt lớn nhất:  Vr/Vu = 2.5 - 10.5 
Như vậy, về tổng thể dầm super-T cắt khấc đủ khả năng chịu lực theo tải trọng 

thiết kế. 

5.2. Về chịu lực cục bộ khu vực đầu dầm khấc 
Đối với vết nứt dạng 1: 
- Phân tích ứng suất cục bộ đầu dầm thấy rằng: dầm sẽ không đủ khả năng kháng 

nứt (vết nứt dạng 1) tại khu vực góc khấc ngay khi tạo xong DƯL do ứng suất kéo khu 
vực này vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông, nếu không bố trí lưới thép xiên khu 
vực góc khấc.  

- Phân tích kết cấu đầu dầm theo mô hình chống - giằng để kiểm tra sức kháng của 
các lưới thép và bê tông, thấy rằng: hai lưới thép thẳng đứng L3 đầu dầm D16 sẽ 
không đủ sức kháng cần thiết khi chịu hoạt tải khai thác tối đa nếu không bố trí lưới 
cốt thép xiên L5 hoặc tăng đường kính cốt thép. 
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Vì vậy, cần thiết phải bố trí cốt thép xiên ở khu vực đầu dầm nhằm kháng nứt tại 
khu vực góc khấc và giảm ứng lực cho lưới thép thẳng đứng L3. 

Đối với các vết nứt dạng 2, 3, và 4: không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực. 
 Biện pháp khắc phục nứt dầm super-T cắt khấc 

6.1. Giải pháp khắc phục nứt 
Dựa trên nguyên nhân gây nứt đầu dầm super-T cắt khấc, dự báo sự phát triển vết 

nứt, đánh giá khả năng chịu lực của dầm, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp hiệu 
chỉnh thiết kế, công nghệ thi công dầm super-T cắt khấc để khắc phục hiện tượng nứt 
dầm như sau: 

Bảng 2. Biện pháp khắc phục nứt đầu dầm super-T cắt khấc 

Dạng 
nứt 

Về thiết kế Về công nghệ thi công 

Dạng 1 Bổ sung 2 lưới cốt thép xiên 8 thanh 
D18, bố trí sát bề mặt bê tông ở góc khấc 
với chiều dày bê tông bảo vệ là nhỏ nhất; 
Nên tăng kích thước góc vát đầu khấc tối 
thiểu 150x150mm. 

Dạng 2 Tính toán hợp lý số lượng và chiều dài 
đoạn cáp không dính bám của các tao 
cáp khu vực đầu dầm trong các bản tính 
thiết kế dầm, tùy thuộc vào chiều dài 
nhịp và số lượng tao cáp DƯL, sao cho 
ứng suất nén cục bộ của bê tông đầu dầm 
do DƯL gây ra nằm trong giới hạn cho 
phép. 

Dạng 3 Bố trí đoạn cáp không dính bám đầu dầm 
dài 1.0m cho 2 tao cáp DƯL trên bản 
cánh dầm. 

Dạng 4 Bổ sung 02 thanh thép cấu tạo D13 tại 
đoạn kết nối giữa phần đặc và phần rỗng 
trên bản cánh dầm. 
Bổ sung 06 thanh thép D13 dài 1.0m tại 
đoạn kết nối giữa phần đặc và phần rỗng 
trên sườn dầm. 

Một số biện pháp xử lý thi công: 
- Đầm lèn tốt cho bê tông khu vực 
đầu dầm nhằm đạt được cường độ và 
độ đồng nhất yêu cầu. 
- Ván khuôn ngoài (đoạn 2.0m tại 
mép dầm) rải lớp bóng kính chống 
dính. 
- Xung quanh tấm bản thép tạo dốc 
(sử dụng cho dầm), đặt 2 tấm xốp sau 
khi cắt ván khuôn ngoài một đoạn 
3cm. 
- Cắt một số thanh chống ván khuôn 
trong phạm vi 1.5m tại 2 cánh đầu 
dầm và đệm tấm xốp hoặc cao su dày 
2cm. 
- Biện pháp làm giảm lực nén cục bộ 
vào các mép đầu dầm: các tao cáp 
được cắt từng sợi riêng rẽ và đồng 
thời cùng một lúc tại cả hai đầu bằng 
lửa oxy-axetylen, tại vị trí cách mặt 
trong của dầm kích khoảng 30 cm. 
Lửa oxy-axetylen được đưa đi đưa lại 
để nung nóng đỏ một đoạn cáp 
khoảng 20cm cho đến khi tao cáp tự 
đứt ra. 
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6.2. Áp dụng thử nghiệm 
Sau khi khảo sát, phân tích lý thuyết, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp 

khắc phục tình trạng nứt khu vực đầu dầm super-T cắt khấc, nhóm nghiên cứu áp dụng 
thử nghiệm trên dầm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của các đề xuất khắc phục. Việc 
áp dụng trên dầm thử nghiệm được tiến hành tại xưởng sản xuất dầm của Công ty CP 
473 thuộc Tổng Công ty XDCT Giao thông 4 (Cienco4) trong dự án xây dựng cầu cạn 
trên tuyến đường vành đai 3 - TP. Hà Nội (giai đoạn 2). 

Nội dung áp dụng thử nghiệm bao gồm: 1) giám sát việc chế tạo dầm super-T cắt 
khấc; 2) kiểm tra dầm sau khi chế tạo; và 3) kiểm tra tình trạng nứt của các dầm khác 
được chế tạo trong điều kiện tương tự. 

   

(a) Bố trí lưới cốt thép 
xiên 

(b) Rải lớp chống dính  
cho VKN phạm vi 2.0m 

đầu dầm 

(c) Cắt VKN tại vị trí đặt 
tấm thép đệm gối 

Hình 13. Giám sát chế tạo dầm 
Nhận xét: 
- Giám sát việc chế tạo dầm super-T cắt khấc cho thấy dầm đã được chế tạo đúng theo 

bản vẽ thiết kế, các đề xuất bổ sung, các yêu cầu kỹ thuật của dự án và đảm bảo chất lượng. 
- Kiểm tra dầm sau khi chế tạo cho thấy dầm super-T cắt khấc sau khi áp dụng các 

biện pháp xử lý như kiến nghị của đề tài và Nhà thầu đã đạt được yêu cầu chất lượng 
và không còn xuất hiện vết nứt trên dầm. 

   

(a) Góc khấc đầu dầm (b) Khu vực bầu dầm  
phía dưới 

(c) Khu vực tiếp giáp giữa 
phần đặc và phần rỗng 

trên cánh dầm 
Hình 14. Kiểm tra dầm sau khi chế tạo 
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- Kiểm tra tình trạng nứt của các dầm khác được chế tạo trong điều kiện tương tự 
cho thấy không còn tình trạng nứt ở khu vực đầu dầm super-T cắt khấc. 

7. KẾT LUẬN 

Các vết nứt khu vực đầu dầm super-T cắt khấc là do nguyên nhân ứng lực cục bộ, 
không phải do nguyên nhân co ngót. Những dầm super-T cắt khấc bị nứt đều không bố 
trí cốt thép xiên cục bộ và/hoặc bố trí số lượng, chiều dài dính bám của các tao cáp 
DƯL chưa phù hợp. Các vết nứt này không hoặc ít có khả năng phát triển trong giai 
đoạn khai thác công trình và không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực chung của dầm 
theo tải trọng thiết kế. 

Để khắc phục tình trạng nứt đầu dầm super-T cắt khấc cần:  
- Bổ sung 2 lưới cốt thép xiên 8 thanh D18, bố trí sát bề mặt bê tông ở góc khấc. 

Nên tăng kích thước vát góc đầu khấc tối thiểu 150x150mm. Xác định hợp lý số 
lượng, chiều dài đoạn không dính bám của các tao cáp khu vực đầu dầm trong các bản 
tính thiết kế dầm. Đoạn kết nối giữa phần đặc và phần rỗng, bổ sung 2 thanh thép cấu 
tạo D13 trên bản cánh dầm, bổ sung 6 thanh D13 dài 1.0m trên sườn dầm. 

- Thực hiện một số biện pháp xử lý thi công như trình bày trong bảng 8 nhằm giảm 
các tác động gây bất lợi cho đầu dầm khi tạo DƯL. 
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CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẢNG BIỂN Ở VIỆT NAM 

ThS. HOÀNG SƠN ĐỈNH 
Trung tâm KHCN Cảng - Đường thủy 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

TÓM TẮT: 
Bài báo cáo bao gồm các nội dung chính: 1) Tóm tắt về Quy hoạch hệ thống cảng 

biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê 
duyệt. 2) Giới thiệu về công nghệ xây dựng một số cảng lớn có tính chất tiêu biểu ở 
Việt Nam. 3) Ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng đối với các công trình cảng ở 
Việt Nam. Trên cơ sở các nội dung trên, đi đến kết luận đánh giá về trình độ công nghệ 
xây dựng cảng của Việt Nam hiện nay, kiến nghị hướng phát triển và hợp tác với NILIM. 

1. GIỚI THIỆU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN 
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 

Nước Việt Nam có trên 3260 km bờ biển với nhiều cửa sông, các vịnh có điều kiện 
tự nhiên rất thuận lợi cho việc xây dựng những cảng lớn, phục vụ cho Chiến lược phát 
triển kinh tế biển của đất nước.  

Năm 1999, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng biển Việt 
Nam đến năm 2020. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, hệ thống cảng biển Việt 
Nam đã được cải tạo nâng cấp và có bước phát triển khá tốt. Tính đến năm 2009, Việt 
nam có 17 cảng biển loại I, có 23 cảng biển loại II và 9 cảng biển loại III với gần 350 
cầu tàu với tổng chiều dài khoảng trên 40,000 m (gấp 2 lần so với năm 1999); 35 
luồng tàu vào cảng quốc gia và 12 luồng tàu vào cảng chuyên dụng. Lượng hàng thông 
qua cảng năm 2009 đã đạt 250 triệu T (gấp 2.7 lần), trong đó có 5.54 triệu TEU hàng 
container, mức độ tăng bình quân là 13%/năm. 

Tuy nhiên, thực tế phát triển vẫn còn tồn tại những bất cập, không theo kịp với tình 
hình thực tế. Do vậy, Chính phủ Việt Nam đã cho lập mới và phê duyệt “Quy hoạch 
phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 
dựa trên cơ sở xác định vai trò của kinh tế biển trong nền kinh tế quốc dân, dự báo 
lượng hàng qua cảng, bao gồm các nội dung chính như sau: 

1.1. Phân loại cảng theo chức năng nhiệm vụ  
Hệ thống cảng biển Việt Nam được phân thành các loại như sau: 
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Hình 1. Bản đồ quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng 2030 

* Cảng tổng hợp quốc gia: 
+  Cảng trung chuyển và Cửa ngõ quốc tế: Vân Phong - Khánh hòa, Hải Phòng, 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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+  Cảng đầu mối khu vực: Hòn Gai - Quảng Ninh, Nghi Sơn - Thanh Hóa, Cửa 
Lò - Nghệ An, Sơn Dương và Vũng Áng - Hà Tĩnh, Dung Quất - Quảng 
Ngãi, Quy Nhơn - Bình Định, Ba Ngòi Khánh Hòa, các cảng Tp. Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. 

* Cảng chuyên dùng:  
+  Phục vụ cho các khu công nghiệp quy mô lớn (khai thác than và cáp cho 

nhiệt điên, dầu và sản phẩm dầu, xi măng, hành khách…). 
* Cảng địa phương:  

+  Có chức năng vận chuyển hàng hóa trong phạm vi tỉnh, thành phố. 

1.2. Phân loại cảng theo vùng lãnh thổ 
Hệ thống cảng biển Việt Nam được phân thành 6 nhóm như sau: 

Nhóm Tên gọi Vùng biển 

1 Nhóm cảng biển phía Bắc Từ Quảng Ninh - Ninh Bình 

2 Nhóm cảng biển Bắc Trung bộ Từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh 

3 Nhóm cảng biển Trung Trung bộ Từ Quảng Bình - Quảng Ngãi 

4 Nhóm cảng biển Nam Trung bộ Từ Bình Định - Bình Thuận 

5 Nhóm cảng biển Đông Nam bộ Miền Đông Nam bộ, gồm cả Côn Đảo và 
trên sông Soài Rạp thuộc Long An, Tiền 
Giang. 

6 Nhóm cảng biển ĐBSCL Miền Tây Nam bộ bao gồm cả Phú Quốc và 
các đảo Tây Nam. 

1.3. Hệ thống luồng vào một số cảng chính   

TT Tên luồng Tên cảng Loại tàu 
Luồng vào cảng Hải Phòng Cảng Cửa ngõ quốc tế 80.000 DWT và 6.000 

TEU. 
 Khu cảng Đình Vũ 20.000 ÷ 30.000 DWT 

1 

 Khu cảng trên sông Cấm 10.000 DWT 
Luồng vào cảng Vũng Tàu 
và sông Thị Vải 

Bến Đình - Sao Mai 100.000 DWT và 6.000 
TEU. 

 Khu Cái Mép 80.000 DWT và 6.000 
TEU. 

 Khu Phú Mỹ, Mỹ Xuân 60.000 DWT và 4.000 
TEU. 

2 

 Khu Gò Dầu 30.000 DWT  
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TT Tên luồng Tên cảng Loại tàu 
3 Luồng vào cảng Tp. Hồ 

Chí Minh 
Các cảng trên sông Soài 
Rạp 

50.000 DWT và 4.000 
TEU. 

4 Luồng vào cảng Cần Thơ 
(theo kênh Quan Chánh 
Bố) 

Các cảng trên sông Hậu 10.000 ÷ 20.000 DWT 

2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CẢNG LỚN CÓ TÍNH CHẤT TIÊU BIỂU VỀ 
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 

2.1. Khu vực phía Bắc 

2.1.1. Cảng Cái Lân - Quảng Ninh 
Cảng nước sâu Cái Lân - Quảng Ninh được quy hoạch gồm 7 bến với tổng chiều 

dài 1380 m (trong đó có 1 bến đã được xây dựng từ năm 1994). Năm 1998, Tư vấn 
Nippon Koei Co.Ltd. Nhật Bản đã thiết kế ba bến số 5, 6, 7 với chiều dài là 620m; Nhà 
thầu Penta Ocean (Nhật Bản) và Vinawaco (Việt Nam) thi công; công trình được đưa 
vào sử dụng năm 2003. Đây là cảng nước sâu hiện đại đầu tiên của Việt Nam.  

* Với đặc điểm về địa chất tại vị trí xây dựng công trình là tầng đá gốc có cao độ 
bề mặt phù hợp với kết cấu trọng lực, công trình đã được thiết kế theo dạng thùng 
chìm BTCT đúc sẵn (kích thước dài x rộng x cao = 20x11x16 m, trọng lượng là 1740 
T/thùng).  

* Quá trình thi công cảng Cái Lân đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật của công trình như: 

- Việc phá đá để tạo nền đặt thùng và mở luồng tàu được thực hiện bằng phương 
pháp nổ mìn phi điện dưới nước, một công nghệ mới được áp dụng ở Việt Nam. 

- Công nghệ san đệm đá để đảm bảo độ bằng phẳng theo yêu cầu cho việc đặt 
thùng chìm được thực hiện bằng thiết bị san gạt và đầm ở dưới nước. 

- Các thùng chìm đúc trên ụ nổi 10.000 T, sau đó được hạ thuỷ như một phương 
tiện nổi và được lai dắt bằng tàu kéo vào vị trí, đánh chìm xuống đệm đá. 

- Công nghệ xử lý nền đất yếu ở khu vực bãi của công trình được thực hiện bằng 
phương pháp đóng bấc thấm, thoát nước thẳng đứng. Đây là công nghệ đã được sử 
dụng khá phổ biến ở nước ta, nhưng trong công trình này đã áp dụng các phương pháp 
đo hiện đại để kiểm soát quá trình cố kết của đất yếu: Đo áp lực nước lỗ rỗng, đo lún 
và chuyển dịch ngang của nền đất được gia cố. 
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Hình 2. Mặt cắt ngang bến số 6 cảng nước sâu Cái Lân 
2.1.2. Khu cảng chính Hải Phòng 
Khu cảng chính của cảng Hải Phòng là công trình đầu tiên ở phía Bắc được xây 

dựng với sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật của Liên Xô cũ (nay là nước Cộng hoà Liên 
bang Nga), trong khoảng 15 năm từ 1968 đến 1983, gồm 11 bến với tổng chiều dài là 
1717 m cho tàu có trọng tải 10.000 DWT neo cập.  

* Giải pháp kết cấu: 
Trên cơ sở đặc điểm về điều kiện địa chất công, trình độ về thiết bị và kinh nghiệm 

thi công của thực tế của ta ở thời điểm đó, các chuyên gia Liên Xô (cũ) đã đề xuất giải 
pháp kết cấu công trình dạng tường cừ mềm bằng cọc ván thép Larsen V có 1 tầng 
neo, có cấu tạo như sau:  
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Hình 3. Sơ đồ kết cấu bến tường cừ Cảng 
Hải Phòng 

Hình 4. Cảng chính Hải Phòng cho 
tàu 10.000 DWT 
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- Tường bến sử dụng cọc ván thép Larsen V mác thép 16 XΓ dài 22 m, cao độ mũi 
cọc -20.0 m, cao độ đỉnh cọc +2.00m.  

- Kết cấu neo giữ tường bến có dạng tường neo bằng cọc BTCT 35x35 cm,  
L = 10m bố trí ở phía sau với khoảng cách từ 20 đến 25 m.    

- Thanh neo chính làm bằng thép tròn Φ85 mác CT3 với khoảng cách 2.52 m/1 
thanh neo. Xung quanh thanh neo được sơn chống gỉ và quấn một lớp bao tải tẩm nhựa 
đường nóng để bảo vệ thanh neo khỏi bị xâm thực của môi trường. 

- Để tăng cường độ ổn định của tường neo, trong phạm vi lăng thể trượt bị động 
phía trước tường bố trí lăng thể đá giảm tải. 

- Trên bến bố trí cần cẩu sử dụng loại Kirop sức nâng 10 T, tầm với 32 m, khẩu độ 
ray 10.5 m và 2 tuyến đường sắt khổ đường 1.0 m. 

* Đánh giá công trình: 

- Về cơ bản, kết cấu các bến đảm bảo khả năng chịu lực, ổn định về vị trí và độ 
thẳng của tuyến bến cho tàu neo đậu. 

- Kết cấu thanh neo thép được bảo vệ tốt chống sự xâm thực của môi trường. 

- Tường bến bằng cừ thép Larsen V được chế tạo cừ là thép hợp kim thấp, nên tốc 
độ ăn mòn là nhỏ tại khu vực ngập nước bị ăn mòn với tốc độ nhỏ, trung bình khoảng 
0.045 - 0.062 mm/năm.  

- Công trình được kiểm định đánh giá hiện trạng và thiết kế nâng cấp cho tàu có 
trọng tải từ 25.000 ÷ 50.000 DWT neo đậu. 

2.1.3. Khu cảng Chùa Vẽ - cảng Hải Phòng 
Cảng Chùa Vẽ được xây dựng theo 2 giai đoạn rất khác nhau: 

* Giai đoạn những năm 70 của thế kỷ XX:  

 Công trình gồm 02 bến cho tàu 10.000 DWT với tổng chiều dài 330 m, được bố 
trí liền bờ, có kết cấu dạng cầu tàu bệ cao mềm bằng BTCT trên nền cọc BTCT tiết 
diện vuông 40 x 40 cm, hiện là bến chuyên dụng bốc dỡ hàng Container. 

* Giai đoạn từ 1998 - 2005:  

Trong dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng bằng nguồn vốn ODA của Chính 
phủ Nhật Bản, cảng Chùa Vẽ đã được xây dựng thêm 03 bến cho tàu 10.000 DWT và 
các tàu có tải trọng lớn hơn giảm tải ra vào neo đậu. Nội dung dưới đây sẽ giới thiệu 
về các bến này. 

Công trình này do Tư vấn Nippon Koei (Nhật Bản) thiết kế, được bố trí liền bờ, 
kết cấu có dạng cầu tàu bệ cao mềm phía trước, cừ chắn đất phía sau: 
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Hình 5. Mặt cắt ngang bến cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng 
- Kết cấu cầu tàu: 

+ Kết cấu trên bệ là hệ dầm trực giao tạo thành các khung theo phương ngang 
và dọc bến, mặt bến được hình thành từ bản mặt bằng BTCT đổ liền khối với 
hệ thống dầm. 

+ Nền móng sử dụng cọc ống thép đường kính Φ700 và Φ800 mm dày 12 mm, 
ký hiệu SKK-400 có cường độ chịu kéo 4100 kg/cm2, dài 39.4 ÷ 42.4 m, 
được nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Đầu cọc ống thép được bọc bằng BTCT đổ 
tại chỗ xuống cao độ + 0.00 m để chống sự xâm thực của môi trường đối với 
kết cấu thép ở vùng mực nước thay đổi. 

+ Gầm bến được gia cố bằng mái dốc đá đổ có độ dốc 1:2 trên nền đất tự nhiên 
được nạo vét với độ dốc 1:2.5. 

- Kết cấu tường chắn sau bến:  
+ Tường cừ sử dụng cọc ván thép loại U-IIIA, vật liệu SY295 theo tiêu chuẩn 

JIS A 5528; được đóng thẳng đứng thành tường chắn kín phía sau cầu tàu. 
+ Đầu cừ liên kết cứng với dầm dọc trong cùng của cầu tàu và được bọc bằng 

BTCT đổ tại chỗ xuống dưới mực nước thấp thiết kế, mũi cừ được đóng cắm 
xuống lớp đất có khả năng chịu lực tốt. 

+ Phía sau cừ bố trí lăng thể đá hộc để giảm áp lực ngang và lấp cát. 
- Gia cố nền bãi sau bến:  

+ Nền đất yếu sau bến được gia cố bằng phương pháp bấc thấm thoát nước 
thẳng đứng có gia tải trước.  

+ Độ lún cố kết 90% dự tính khoảng 1.0 m. 
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* Đánh giá về công trình: 
- Kết cấu dạng cầu trước, cừ sau có sử dụng cọc thép cho kết cấu móng lần đầu 

tiên được áp dụng ở khu vực Hải Phòng, nơi có đặc điểm cơ bản là nền đất yếu phân 
bố với chiều dày lớn. Sau một quá trình khai thác cho thấy kết cấu tỏ ra phù hợp với 
điều kiện tự nhiên của khu vực và điều kiện khai thác của công trình; 

- Mặc dù khu cảng Chùa Vẽ nằm ở trong sông, nhưng vẫn nằm trong khu vực chịu 
ảnh hưởng xâm thực khá mạnh của môi trường biển.  

+ Tuy nhiên, công trình không thiết kế hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cho phần 
cọc thép ngập trong nước; đồng thời cũng không có độ dự trữ chiều dày cọc 
cho ăn mòn.  

+ Do vậy, việc đảm bảo tuổi thọ của hệ thống móng cọc thép của công 
trình là vấn đề cần phải quan tâm trong quá trình khai thác. Trong đó, 
việc kiểm định công trình theo định kỳ là rất quan trọng nhằm đánh giá 
chất lượng còn lại và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ và nâng 
cao tuổi thọ của công trình.  

2.1.4. Khu cảng Đình Vũ trên sông Bạch Đằng 
* Tổng quát: 
Khu cảng được xây dựng trong khu công nghiệp Đình Vũ, trên sông Bạch Đằng 

với quan điểm đưa cảng Hải Phòng ra khỏi khu nội đô, tiến về phía biển nhằm mục 
đích cho tàu có trọng tải lớn hơn neo cập.  

Quy mô Dự án xây dựng cảng Đình Vũ bao gồm 07 bến cho tàu trọng tải 20.000 
DWT với tổng chiều dài trên 1400 m. Quá trình thực hiện được chia thành 03 giai 
đoạn, khởi công bến đầu tiên vào năm 2002, đến nay đang thi công bến số 6, dự kiến 
hoàn thành toàn bộ vào năm 2011. 

* Đặc điểm kết cấu công trình: 
Công trình được bố trí liền bờ, có kết cấu dạng cầu tàu bệ cọc cao phía trước và kè 

chắn kết hợp móng cọc bệ thấp ở phía sau, gồm: 
- Kết cấu cầu tàu: 

+ Nền móng sử dụng cọc ống BTCT dự ứng lực đường kính 60-34 cm, dài 35 ÷ 
37 m. Do hạn chế về công nghệ chế tạo, hiện nay ở Việt Nam chỉ sản xuất 
được cọc dài nhất là 25 m; do đó, phải chấp nhận việc hàn nối cọc để cho đủ 
chiều dài. Không chỉ ở khu vực này, mà hầu khắp các cảng trong cả nước từ 
hơn 10 năm nay, đều sử dụng cọc ống BTCT DƯL có mối nối hàn. Có thể 
nói, đây không phải là loại cọc chuyên dùng cho xây dựng cảng, nhưng vẫn 
phải chấp nhận sử dụng trong điều kiện có kiểm soát chặt chẽ về quy trình 
công nghệ hàn nối. 
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+ Kết cấu trên là hệ thống dầm, bản BTCT đổ tại chỗ, liên kết hệ thống móng 
tạo thành kết cấu bến. 

+ Thiết bị khai thác trên bến gồm dàn cần cẩu dàn có khẩu độ ray 20 m, cần cẩu 
quay khẩu độ ray 10 m, đảm bảo được khả năng bốc xếp hàng tổng hợp và 
hàng container. 

 

Hình 6. Mặt cắt ngang bến cảng Đình Vũ - Hải Phòng 
- Kết cấu kè chắn sau cầu tàu: 

+ Được xây dựng kết hợp các mục đích: chắn đất lấp sau bến và làm bãi chứa 
hàng tạm thời để phục vụ cho giải phóng tàu nhanh.  

+ Nền móng cũng sử dụng cọc ống BTCT dự ứng lực đường kính 60-34 cm, 
dài 35 ÷ 37 m. Nhưng do kết cấu bệ thấp, nên toàn bộ chiều dài cọc được 
chôn trong đất. Tại phía tiếp giáp với cầu tàu bố trí hàng cọc ván thép để chắn 
giữ ổn định cho đất lấp phía sau bến. 

+ Kết cấu bệ dạng tường góc bằng BTCT đổ tại chỗ, bản đáy có chiều dày 
không đổi trên toàn bộ công trình, tường góc chắn đất lấp trên mặt ở phía tiếp 
giáp với bến. 

* Đánh giá về công trình: 
- Kết cấu công trình cảng Đình Vũ có thể được coi là sự đúc kết kinh nghiệm của tất 

cả các công trình cảng đã được xây dựng ở khu vực Hải Phòng trong những năm qua, đáp 
ứng với các yêu cầu của việc xây dựng cảng trên nền đất yếu phân bố với chiều dày lớn, 
mặt khác cũng phù hợp với điều kiện thực tế trong khai thác cảng của Việt Nam. 

- Việc sử dụng cọc ống BTCT dự ứng lực có mối nối hàn cho các công trình cảng có 
đặc thù khai thác là chịu tải trọng ngang lớn, đổi chiều là một hạn chế đáng kể về công 
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nghệ xây dựng ở nước ta. Điều này, dẫn tới khuyến nghị là: Cần quan tâm đến đầu tư 
công nghệ chế tạo cọc BTCT DƯL đủ dài (40 ÷ 50 m) phục vụ cho xây dựng các cảng 
nước sâu, trong điều kiện nền đất yếu có chiều dày lớn để đảm bảo độ tin cậy trong 
khai thác và tuổi thọ của công trình. 

2.2. Khu vực miền Trung 
Trong những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng cảng ở khu vực miền Trung đã có 

bước phát triển mạnh. Dựa trên đặc điểm về điều kiện địa chất công trình và tính khai 
thác chuyên dụng, xin giới thiệu một số công trình như sau:  

2.2.1. Các cảng tổng hợp của khu vực 
* Đặc điểm kết cấu: 
- Do đặc điểm chung về điều kiện địa chất tại dải bờ biển miền Trung Việt Nam là 

có nền đá gốc phân bố ở độ sâu từ trung bình cho đến khá lớn, tầng phủ mỏng hoặc 
không ổn đinh. Do vậy, phần lớn các cảng lớn của khu vực này như: Nghi Sơn - Thanh 
Hóa, Vũng Áng - Hà Tĩnh, Chân Mây - Thừa Thiên Huế, Tiên Sa - Đà Nẵng … đều sử 
dụng giải pháp kết cấu bệ cọc cao trên nền cọc khoan nhồi. 

- Kết cấu móng:  

+ Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính từ Φ800 ÷ 1200 mm, thi công bằng 
phương pháp đổ bê tông tại chỗ. 

+ Mũi cọc được khoan ngàm vào tầng đá gốc để đảm bảo khả năng chịu lực và 
ổn định của công trình.  

- Kết cấu bên trên: là hệ thống dầm bản trực giao, bằng BTCT đổ tại chỗ liên kết 
đầu cọc khoan, tạo thành mặt bến cho tàu neo đậu và bố trí thiết bị khai thác. 

  

Hình 7. Cảng Chân Mây -  
Thừa Thiên Huế 

Hình 8. Cảng Vũng Áng -  
Hà Tĩnh 
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* Đánh giá về công trình: 
- Với quy mô trung bình của các cảng khu vực, trong điều kiện cụ thể của tầng địa 

chất đá gốc, việc chọn giải pháp kết cấu móng cọc khoan là phù hợp cả về phương 
diện kỹ thuật lẫn kinh tế. 

2.2.2. Các công trình ngăn cát, chắn sóng 
* Đê ngăn cát giảm sóng bảo vệ luồng tàu và chống xói bờ biển Thuận An - Thừa 

Thiên Huế: 
- Đây là khu vực chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của cả hai yếu tố sông và biển: 

+  Với địa hình nằm dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, bờ biển ở khu vực 
này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng ven hình thành do gió mùa, dẫn đến 
hiện tượng xói lở bờ biển ở hai bên cửa sông, bồi lấp luồng chạy tàu. 

+ Mùa mưa bão trùng với thời kỳ có gió mùa đông bắc, nước từ thượng nguồn 
sông đổ về với lưu lượng lớn không thoát kịp gây lũ ngập, đồng thời làm thay 
đổi trục động lực của dòng chảy dẫn đến phá các bãi bồi mở ra của sông mới.  

- Để giữ ổn định luồng tàu vào cảng, dự kiến xây dựng hệ thống hai kè chắn ở hai 
phía Bắc và Nam của cửa sông, đồng thời để chống xói bờ biển tiến hành xây dựng đê 
chắn sóng và đê ngầm dọc theo bờ phía Bắc tại khu vực xói lở. 

a)       b) 
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Hình 9. Đê ngăn cát giảm sóng cảng Thuận An (thiết kế: Tedi) 
a) Mặt bằng; b)Mặt cắt ngang. 

* Đê chắn sóng cho khu nước cảng Tiên Sa - Đà Nẵng: 
- Đê chắn sóng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng được thiết kế với chiều dài 375m do hãng 

tư vấn Nippon Koyei Ltd. của Nhật Bản thiết kế. Công trình có quy mô tương đối lớn 
với chiều cao đê là 16,5 m được xây dựng theo 2 giai đoạn.  
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Giai đoạn 1, đã hoàn thành thi công 250 m, chiều cao đê là 11,5 m với kết cấu như 
sau: 

- Kết cấu công trình: 
+ Kết cấu chân đê bằng đá hỗn hợp trọng lượng 10 ~ 200 kg đổ, hai bên mái 

dốc m = 1.5 được gia cố bằng đá tảng trọng lượng 1 T, bên phía trên là các 
khối bê tông đổ tại chỗ tạo thành mặt đê. 

+ Mặt ngoài đê phía biển bố trí các khối tan sóng tetrapod trọng lượng 10 T với 
mái dốc m = 1.5 lên tới cao độ đỉnh đê.  

- Đặc điểm cơ bản về thi công là nạo vét lớp đất yếu ở độ sâu lớn (tới cao độ 
- 23.00 ÷ - 27.00) mà Việt Nam chưa có các thiết bị phù hợp.  

  

Hình 10. Mặt cắt ngang đê chắn sóng 
cảng Tiên Sa giai đoạn 1 

Hình 11. Đê chắn sóng cảng Tiên Sa  
giai đoạn 1 

2.2.3. Cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất 
Cảng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một trong những công trình nằm trong tổng 

thể của Khu công nghiệp hóa dầu, công trình trọng điểm Quốc gia, đặt tại vịnh Dung 
Quất. Đây là hệ thống cảng chuyên dụng cho xuất các sản phẩm hóa dầu của Nhà máy 
lọc dầu Dung Quất bao gồm 06 bến, được bố trí thành từng cặp 02 bến cho tàu dầu 
50.000 DWT, 02 bến cho tàu dầu 30.000 DWT và 02 bến cho tàu dầu 25.000 DWT.  

Do tầm quan trọng của công trình, cảng Dung Quất được đầu tư xây dựng với quy 
mô lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao: 

* Đặc điểm về bố trí công trình: 
- Trên cơ sở về điều kiện về địa hình khu vực chỉ được che chắn một phần, cảng 

được bố trí nằm ở phía trong đê chắn sóng.  
- Do yêu cầu về điều kiện về đảm bảo an toàn và đặc điểm về công nghệ khai thác 

đối với nhiên liệu lỏng dễ cháy nổ, cảng được bố trí xa bờ, tàu được neo cập ở hai bên, 
có các trụ đỡ hệ thống đường ống dẫn vào nhà máy. 
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Hình 12. Mặt bằng bố trí cảng và đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất 
* Đặc điểm về kết cấu: 
Do đặc điểm về điều kiện địa chất có tầng đá gốc xuất hiện ở cao độ trong khoảng 

từ - 23.0 ÷ - 27 m, lớp phủ bên trên là bùn sét yếu, chiều dày mỏng, cảng được thiết kế 
có dạng kết cấu bệ cao đài cứng trên nền cọc như sau: 

 
 

Hình 13. Cấu tạo ngàm mũi cọc vào 
nền đá 

Hình 14. Cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất  

- Kết cấu móng: 

+ Toàn bộ công trình sử dụng hơn 2000 cọc ống thép Φ800÷1000 mm, dày 16 
mm, toàn bộ cọc xiên từ 1/3 ÷ 1/5. Mũi cọc được thiết kế ngàm vào lớp đá 
sâu nhất tới 5 m bằng phương pháp khoan tạo lỗ, hạ cọc vào trong lỗ và bơm 
vữa BT liên kết mũi cọc vào nền đá. 

+ Phần cọc nằm ở khu vực mực nước thay đổi được sơn bảo vệ, trong đó tại vị 
trí nằm dưới cao độ mực nước thấp nhất khoảng 2 m được sơn bằng loại sơn 
đặc biệt có thể đông cứng và dính bám tốt vào bề mặt thép trong điều kiện thi 
công ở dưới nước. 
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+ Phần cọc luôn ngập trong nước được bảo vệ bằng phương pháp điện hóa với 
hệ thống protector.  

- Kết cấu trên: 
+ Bệ cọc đài cứng bằng BTCT đổ tại chỗ liên kết các đầu cọc theo từng trụ 
độc lập. 

+ Các trụ được nối với nhau bằng hệ thống các cầu dẫn được tổ hợp từ các dầm 
dàn thép. 

- Kết cấu đê chắn sóng: 

 

Hình 15. Mặt cắt ngang đê chắn sóng cảng nhà máy lọc dầu Dung Quất 
Đê có kết cấu dạng mái nghiêng bằng vật liệu rời có cấu tạo như sau: 

+ Lớp lõi bằng đá hộc đổ có G = 1 ÷ 200kg, trong đó đá từ 1 - 10kg không lớn 
hơn 10%. 

+ Lớp tiếp theo bằng khối bê tông trọng lượng 4 T. 
+ Lớp phủ bên ngoài bằng các khối Acropod trọng lượng từ tới 38T. 

Trên mặt đê là các khối bê tông đổ tại chỗ tạo thành đường giao thông. 
* Đánh giá về công trình: 
- Vào thời điểm hiện tại, đây là cảng chuyên dùng xuất xăng dầu có quy mô lớn 

nhất Việt Nam; đồng thời cũng là cảng có quy mô sử dụng kết cấu thép nhiều nhất 
trong các cảng đã được xây dựng ở nước ta. Trong đó, toàn bộ cọc thép đều được nhập 
khẩu từ nước ngoài do trong nước chưa có khả năng sản xuất được loại cọc đáp ứng 
với yêu cầu của thiết kế; 

- Nhiều công nghệ mới trong thiết kế và thi công: 
+ Công nghệ khoan xiên để ngàm cọc ống thép vào nền đá; 
+ Phương pháp trực tiếp sơn cọc thép ở dưới nước.  

2.2.4. Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong 
* Quy mô: 
Là cảng trọng điểm của khu vực miền Trung, có pham vi hấp dẫn trong cả nước và 

trong khu vực Đông Nam Á, gồm cá khu vực chức năng: 
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- Khu Đầm Môn: Là khu bến container trung chuyển quốc tế cho tàu từ 9.000 ÷ 
15.000 TEU. 

- Khu Nam Vân Phong: Là khu chuyển tải cho tàu dầu trọng tải đến 400.000 DWT. 
- Khu Tây Nam vân Phong: Là khu bến chuyên dùng cho nhiệt điện và công 

nghiệp cho tàu từ 50.000 ÷ 100.000 DWT. 
Hiên tại, mới bắt đầu khởi công xây dựng 02 bến khu Đầm Môn giai đoạn khởi 

động cho tàu container 6.000 TEU/tàu hàng 80.000 DWT, có kết cấu như sau: 

 

Hình 16. Mặt cắt ngang bến giai đoạn khởi động cho tàu 80.000 DWT 
(Thiết kế: Porscoat)  

- Nền móng công trình sử dụng 02 loại cọc:  
+ Các cọc xiên và cọc dưới chân cần trục ngoài sử dụng cọc ống thép  

Φ1100 mm. 

+ Các cọc thẳng đứng dùng cọc BTCT dự ứng lực Φ800, có hàn nối. 

- Kết cấu trên: Là hệ dầm bản BTCT đổ tại chỗ. 
* Đánh giá về công trình: 
- Kết cấu công trình vẫn là dạng cầu tàu thông thường, về cơ bản không có gì mới. 

Có 02 vấn đề đặt ra cần suy nghĩ là: 
+ Dạng kết cấu giống nhau được áp dụng cho các công trình rất khác nhau về 

quy mô (tàu 5.000 DWT, 10.000 DWT hoặc đến 80.000 DWT). Có vẻ như 
Tư vấn bị ràng buộc không thể thoát ra khỏi triết lý thiết kế theo lối mòn cũ. 

+ Sự không sẵn sàng của Nhà thầu thi công trong việc đổi mới và phát triển 
công nghệ. Chính điều này có thể đã là sức ép cản trở ngược lại đối với 
thiết kế. 
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- Việc sử dụng 02 loại vật liệu có tính chất chịu biến khác nhau cho cùng kết cấu 
móng (cọc ống thép và cọc ống BTCT dự ứng lực) liệu có thể gây nên trạng thái làm 
việc bất lợi cho kết cấu BTCT khi công trình có chuyển vị lớn. 

2.3. Khu vực phía Nam 
Trong những năm gần đây, việc xây dựng các công trình cảng ở khu vực phía Nam 

nổi rõ 2 xu hướng lớn là:  
* Di rời hệ thống cảng Sài Gòn ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực Cát Lái 

trên sông Đồng Nai và Khu công nghiệp Hiệp Phước trên sông Soài Rạp để giải quyết 
vấn đề tắc nghẽn giao thông đô thị và cải thiện về điều kiện luồng tàu vào cảng. 

* Phát triển hệ thống trên sông Thị Vải và khu vực Vũng Tàu gồm: 
- Khu Cái Mép: Cảng tổng hợp container Cái Mép (ODA Nhật Bản), cảng 

container SP-SSA (Vinalines, cảng Sài Gòn và SSA Mỹ), cảng container CMIT 
(Vinaline, cảng Sài Gòn và Mark Lines), cảng container Tân Cảng… các cảng đều có 
quy mô tiếp nhận tàu 80.000 DWT, tàu container 6.000 TEU trở lên. 

- Khu Phú Mỹ: Cảng container SP-PSA, cảng tổng hợp Thị Vải (ODA Nhật Bản), 
cảng container SITV; các cảng chuyên dùng LPG Thị Vải (PVN), thép POSCO, thép 
Phú Mỹ… cho tàu tới 60.000 DWT.  

Trong đó, khu vực cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải là nơi tập trung xây dựng 
nhiều cảng lớn, đa dạng về nguồn vốn đầu tư và chủ sở hữu; đồng thời đây cũng là khu 
vực đặc trưng về điều kiện địa chất nền đất yếu ở phía Nam. Giới thiệu một số công 
trình tiêu biểu: 

2.3.1. Cảng khí hóa lỏng Thị Vải 
Cảng LPG Thị Vải là cảng chuyên dụng xuất nhập khí hoá lỏng LPG lớn nhất Việt 

Nam hiện nay, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công trình được thiết kế theo dạng 
bến xa bờ, có cầu dẫn gồm các trụ neo, trụ va và sàn công nghệ độc lập.  

* Đặc điểm về kết cấu: 
Cảng LPG Thị Vải được xây dưng theo 2 giai đoạn: 
- Giai đoạn 1: Thực hiện vào 1998 - 2001, xây dựng 02 bến cho tàu chở LPG 

20.000 DWT và 2.000 DWT. 

+ Kết cấu các trụ kiểu bệ cao đài cứng trên nền cọc ống thép Φ816 mm, dày 16 
mm; Trong phạm vi mực nước thay đổi, chiều dày cọc được tăng lên thành 
22 mm dự trữ ăn mòn và sơn phủ để đảm bảo tuổi thọ thiết kế. 

+ Do hạn chế về công nghệ, cọc ống thép được gia công chế tạo trong nước 
theo phương pháp cuốn thép tấm thành những đoạn cong nửa hình đường 
tròn, sau đó được hàn tổ hợp lại theo phương pháp hàn tự động.  



 411 

+ Do điều kiện về địa chất công trình nền đất yếu có chiều dày rất lớn, khả 
năng chịu tải thấp và biến dạng lớn, cho nên cọc ống thép phải được thiết 
kế bịt kín mũi để đảm bảo sức chịu tải theo yêu cầu, bên trong lấp đầy cát 
để tăng độ cứng. 

+ Toàn bộ phần ngập nước của hệ thống cọc được bảo vệ bằng phương pháp 
dòng điện ngoài với anot hy sinh. 

 

Hình 17. Giai đoạn 1 cảng xuất nhập LPG cho tàu 20.000 DWT (Thiết kế ITST) 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2009 - 2011, công trình được nâng cấp công suất cho tàu 
chở LPG lạnh 60.000 DWT neo cập. Hiện nay đã hoàn thành bước thiết kế, bắt đầu 
khởi công xây dựng.  

+ Giải pháp kết cấu chung của công trình về cơ bản không thay đổi. Riêng 
đối với kết cấu cọc ống thép Φ816 mm được thiết kế theo dạng hàn cuốn 
xoắn, đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế đối với loại kết cấu này. 

+ Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống các thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu bao 
gồm: Hệ thống neo xả nhanh (Quick release hook), Hệ thống hỗ trợ cập 
tàu tự động đo và báo tốc độ di chuyển và khoảng cách giữa tàu và công 
trình, hệ thống tự động báo về tốc độ gió và dòng chảy trên sông, hệ 
thống báo và chữa cháy tự động có tầm bao phủ toàn bộ chiều dài tàu 
(250 m). 
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Hình 18. Cảng PVGAS Vũng Tàu cho tàu LPG lạnh 60.000 DWT (Thiết kế ITST) 
* Đánh giá về công trình: 
- Do yêu cầu về đảm bảo an toàn cao trong chống cháy nổ, cùng với việc vận hành 

của nhà máy chế biến khí hóa lỏng, cảng LPG Vũng Tàu được quản lý và khai thác với 
quy trình rất chặt chẽ. 

- Trong quá trình thiết kế và thi công công trình được sự theo dõi và chấp nhận của 
hãng bảo hiểm L’loy Register, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.  

- Sau 10 năm đưa vào khai thác (giai đoạn 1), kết quả kiểm định chất lượng cho 
thấy: Công trình đảm bảo điều kiện chịu lực, chống xâm thực của môi trường đối với 
kết cấu (đặc biệt là kết cấu thép) và an toàn phòng chống cháy nổ. 

2.3.2. Cảng container quốc tế Cái Mép 
Một số cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải chuẩn bị được xây dựng bằng nguồn 

vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, với quy mô có khả năng tiếp nhận tàu container 
50.000 DWT đầy tải và tàu container 80.000 DWT giảm tải. Hiện có dự kiến nâng cấp 
lên cho tàu trọng tải 100.000 DWT. 

* Đặc điểm về kết cấu: 
- Do đặc điểm về điều kiện địa chất công trình có tầng đất yếu dày tới khoảng 35 

m, cảng Cái Mép được bố trí dạng bến xa bờ, có cầu dẫn để đảm bảo khả năng ổn định 
của công trình.  

- Với quy mô cho tàu lớn neo đậu và điều kiện địa chất yếu, kết cấu bến được thiết 
kế có dạng bệ cọc cao, nền móng sử dụng cọc ống thép; kết cấu trên là hệ dầm bản 
bằng BTCT đổ tại chỗ. 
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- Nền đất yếu của bãi sau bến được gia cố bằng phương pháp bấc thấm thoát nước 
thẳng đứng có gia tải, chiều dài bấc thấm xuyên qua toàn bộ chiều dày lớp đất yếu. 
Tuy nhiên, với độ lún cố kết 90% dự kiến là 3.5 m (bằng 10% chiều dày lớp đất yếu), 
thì có những quan ngại về khả năng xảy ra hiện tượng gãy gấp bấc thấm, có thể làm 
giảm nhiều hiệu quả của giải pháp gia cố nền.  

2.4. Vấn đề nước dâng do biến đổi khí hậu 
- Theo khuyến cáo của các tổ chức nghiên cứu và khí tượng của thế giới thì Việt 

Nam là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí 
hậu, mà một trong những yếu tố ảnh hưởng đó là vấn đề nước biển dâng sẽ dâng cao là 
1.0 m vào năm 2050. 

- Phân tích dưới đây sẽ góp phần làm rõ hơn về ảnh hưởng của vấn đề nước biển 
dâng đối với việc xác định cao độ đỉnh công trình cảng. 

2.4.1. Thiết kế cao độ đỉnh công trình 
1. Theo tiêu chuẩn Việt Nam 
* Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (từ Liên xô cũ), cao độ thiết kế của đỉnh 

công trình bến được chọn lớn nhất trong các điều kiện như sau: 
- Tiêu chuẩn chính: 

H = H50% + a (hệ Hải đồ) 
- Tiêu chuẩn kiểm tra: 

H = H1% + b (hệ Hải đồ) 
Trong đó:  + H: Cao độ đỉnh công trình bến; 
 + H1% (H50%): Cao độ mực nước ứng với suất đảm bảo 1% (50%) của 

đường tần suất lũy tích mực nước nhiều năm được quan trắc theo giờ; 
 + a =2, b = 1: Độ vượt cao dự trữ so với mực nước tính toàn, lấy bằng m. 

* Trong đó, tùy theo đặc điểm về điều kiện thủy văn: 
- Với các cảng ở khu vực phía Bắc (nhật triều thuần nhất) hoặc khu vực phía Nam 

(bán nhật triều đều) thì cao độ đỉnh công trình thường bị khống chế bởi tiêu chuẩn 
kiểm tra. 

- Với các cảng ở khu vực miền Trung (bán nhật triều không đều), độ dao động của 
mực nước thủy triều thấp, có thể có một số vị trí bị khống chế bởi tiêu chuẩn chính.  

2. Theo các tiêu chuẩn khác 
* Tschnical Standard and commentaries for Harbour Facilities in Japan: 

H = Mực nước cao nhất trung bình tháng + 1.0 đến 2.0 m. 
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* British Standard Code of Practice for Maritime Structures: 
H = Mực nước khai thác + 1.5 m 

* Recommendations of the Committee for Waterfront Structure Harbour and 
Waterway - EAU 1990: 

H = Mực nước khai thác trung bình + 1.5 đến 2.5 m 
* Port Design - Guidelines and Recommendation (Carl A. Thoresen): 

H = Mực nước cao nhất quan trắc + 0.5 m. 
2.4.2. Nhận xét và phân tích 
- Không có sự chênh lệch nhiều khi thiết kế cao độ của đỉnh công trình bến theo 

tiêu chuẩn Việt Nam hay theo các tiêu chuẩn quốc tế khác. 
- Đối với phần lớn công trình cảng đã và đang xây dựng ở nước ta, nếu mực nước 

biển dâng cao 1.0 m thì chắc chắn việc khai thác của toàn bộ hệ thống cảng sẽ bị ảnh 
hưởng, đặc biệt là vào thời kỳ nước cường mực nước có thể xấp sỉ cao độ mặt bến, có 
thể gây mất an toàn cho việc neo đậu tàu bè tại bến. Do vậy, cần phải đặt ra việc 
nghiên cứu các giải pháp để ứng phó với vấn đề này cho các công trình đã xây dựng. 

- Đối với các công trình đã được quy hoạch và sẽ xây dựng trong tương lai, cần 
phải xem xét việc bổ sung và điều chỉnh hệ thống quy trình trong các vấn đề về khảo 
sát, thu thập các số liệu về khí tượng, thủy văn; về tiêu chuẩn thiết kế để chủ động 
ngăn ngừa các ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này. 

3. KẾT LUẬN 

1. Việc Chính phủ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Hệ thống cảng biển 
Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 là một sự khẳng định về vai trò quan trọng 
của Chiến lược kinh tế biển đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trong đó, 
nổi bật lên chủ trương đầu tư xây dựng những cảng lớn tại các vùng trọng điểm kinh tế 
của đất nước như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (miền Bắc), cảng trung chuyển 
quốc tế Vân Phong (Nam Trung bộ) và cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (phía Nam). Đây 
sẽ là các cảng đóng vai trò đầu tàu trong việc hội nhập sâu rộng của Việt Nam với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 

2. Với đặc điểm bờ biển trải dài theo hướng Bắc - Nam, qua nhiều khu vực có điều 
kiện địa chất khác nhau, cho nên mỗi khu vực đòi hỏi phải nghiên cứu các giải pháp 
kết cấu và công nghệ thi công xây dựng phù hợp. Về cơ bản, ở Việt Nam thường áp 
dụng một số giải pháp kết cấu và công nghệ thi công công trình cảng như sau: 

* Kết cấu cầu tàu trên nền cọc bệ cao: Đây là kết cấu được áp dụng phổ biến nhất, 
chiếm tới khoảng 90% các công trình cảng đã được xây dựng ở hầu khắp các vùng 
trong cả nước. Tùy theo điều kiện địa chất cụ thể, nền cọc có thể như sau: 



 415 

- Khi nền có lớp đất yếu phân bố ở phía trên với chiều dày từ trung bình đến lớn, 
sử dụng giải pháp móng cọc thi công bằng phương pháp đóng (cọc BTCT tiết diện 
vuông, cọc ống BTCT dự ứng lực, cọc ống thép). 

- Khi nền đất có tầng đá gốc phân bố ở độ sâu khá lớn, hoặc có hiện tượng đá lăn, 
nền sét kết hoặc cát kết hình thành từ đá phong hóa thường dùng giải pháp móng cọc 
khoan nhồi BTCT thi công bằng phương pháp đổ tại chỗ, hoặc cọc ống thép đóng vào 
lỗ khoan trong nền đá. 

* Kết cấu trọng lực khối lớn: Chủ yếu là dạng kết cấu thùng chìm BTCT, thường 
được xây dựng tại các khu vực có đặc điểm địa chất là nền đá gốc có cao độ bề mặt xuất 
hiện sớm hoặc trung bình, chủ yếu là khu vực biển Đông Bắc hoặc Trung Trung bộ. 

* Công nghệ xây dựng công trình cảng ở Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu đáng ghi nhận, đã góp phần nhất định vào Chiến lược phát triển kinh tế biển 
của đất nước.  

3. Bên cạnh đó, đối với việc áp dụng các giải pháp nền móng cho kết cấu công 
trình cảng dạng cầu tàu, có thể nhận thấy một số tồn tại thực tế như sau: 

- Đối với cọc BTCT đặc, tiết diện vuông: Là loại cọc được dùng có tính chất 
truyền thống, do công nghệ thi công đơn giản, phù hợp với trình độ của đa số các Nhà 
thầu thi công ở trong nước. Tuy nhiên, loại cọc này với tiết diện lớn nhất là 50 x 50 
cm, chỉ phù hợp với công trình cảng cho tàu có trọng tải trung bình trở xuống. 

- Đối với cọc ống thép, do là vật liệu đắt tiền và đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thường chỉ 
được sử dụng trong các công trình cảng biển thuộc các dự án ODA hoặc trong các 
công trình có tầm quan trọng quốc gia đòi hỏi các yêu cầu cao về đảm bảo an toàn 
trong quá trình khai thác. Hiện nay, cho đến thời điểm này, phần lớn các công trình 
thường phải nhập loại cọc này từ nước ngoài, ở trong nước mới chỉ có 01 nhà máy 
bước đầu đi vào sản xuất. 

- Đối với cọc ống BTCT dự ứng lực, các dây chuyền sản xuất cọc hiện có trong 
nước chỉ chế tạo được các đốt cọc dài nhất là 25 m. Để sử dụng trong xây dựng công 
trình cảng các cọc này phải nối bằng phương pháp hàn. Đối với công trình cảng nằm 
trong môi trường có tính xâm thực mạnh, đây là một trong những vấn đề bất cập có 
ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy và tuổi thọ của công trình. Nhưng thực tế các công trình 
vẫn sử dụng, do không có được sự lựa chọn nào khác. 

- Đối với điều kiện địa chất là nền đá nằm ở sâu phải sử dụng giải pháp móng cọc 
(cọc khoan nhồi hoặc cọc ống thép ngàm vào đá gốc), các Nhà thầu trong nước hầu 
như không thi công được các cọc xiên do không đầu tư thiết bị phù hợp với các công 
nghệ này.  



 416 

4. Công nghệ gia cố nền đất yếu: 
Giải pháp gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước thẳng đứng có gia tải trước 

là công nghệ giá cố nền phổ biến nhất đang được áp dụng trong xây dựng công trình 
cảng ở Việt Nam, mặc dù thực tế cho thấy hầu như ở cảng nào áp dụng giải pháp này 
cũng thường có vấn đề tồn tại (kể cả những công trình do Tư vấn và Nhà thầu Nhật 
Bản thiết kế và thi công). Trong một số trường hợp, việc sử dụng giải pháp này còn 
mang tính khiên cưỡng do phụ thuộc vào điều kiện tiến hành và trình độ công nghệ 
còn chế của ta. 

5. Một trong những ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với Việt Nam 
là dự báo về nước biển sẽ dâng cao 1.0 m vào năm 2050. Nếu vậy thì dự trữ về cao độ 
thiết kế của các công trình cảng sẽ không còn, đặc biệt vào các thời kỳ triều cường, 
dẫn đến hoạt động của toàn bộ hệ thống cảng biển ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. 

6. Một trong những điều kiện tiên quyết trong việc vươn ra làm chủ vùng biển và 
khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của đất nước là cần đẩy mạnh đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng các công trình cảng và biển. Từ những thực trạng nêu trên trong 
công nghệ xây dựng cảng ở Việt Nam, có một số kiến nghị như sau: 

* Đối với lĩnh vực Tư vấn thiết kế công trình cảng:  
- Cần đẩy mạnh sự hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để áp dụng các 

công nghệ và giải pháp kết cấu mới phù hợp với các đặc điểm về điều kiện tự nhiên và 
yêu cầu cụ thể về điều kiện khai thác của công trình. 

- Đầu tư trang, thiết bị và đào tạo cán bộ chuyên môn để phát triển nghiên cứu thực 
nghiệm đi trước một bước, làm cơ sở cho việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong 
lĩnh vực xây dựng công trình cảng, đặc biệt đối với các công trình có quy mô lớn nằm 
trong vùng biển hở và công trình ngoài khơi có điều kiện địa chất phức tạp. 

- Nghiên cứu các giải pháp khắc phục xử lý vấn đề nước dâng đối với các cảng đã xây 
dựng và điều chỉnh các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế với các công trình xây dựng mới. 

* Đối với lĩnh vực thi công xây lắp công trình:  
- Định hướng cho các Nhà thầu thi công xây lắp trong việc đầu tư trang thiết bị, 

tiếp nhận các công nghệ thi công hiện đại, để có thể đảm nhận được các dự án xây 
dựng các công trình cảng lớn của đất nước trong tương lai. 

* Về quản lý và chính sách: 
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu, tạo điều kiện 

cho việc áp dụng một cách bài bản các công nghệ tiến tiến trong xây dựng. 
- Có chiến lược trong việc đào con người có trình độ về chuyên môn và nắm vững 

phương pháp nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực này. 
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- Cần có quy chế rõ ràng và phù hợp trong việc quản lý và áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong xây dựng cảng và công trình biển vào thực tế. Trong đó, ngoài các cơ quan 
quản lý theo quy định, cần có sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực này (với chức năng tham mưu cho Bộ, ngành chủ quản) để đánh giá về sự phù 
hợp của công nghệ, điều kiện áp dụng và cảnh báo những vấn đề có thể xảy ra.  
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HÖ THèNG trang thiÕt bÞ PHôC Vô KHAI TH¸C  
HÇM §¦êNG Bé H¶I V¢n THùC TÕ X¢Y DùNG  

Vµ VËN HµNH KHAI TH¸C 

ThS. nguyÔn ®øc thuËn  

C¸c thµnh viªn tham gia:  

KS. ng« xu©n th×nh,  

ThS. ®inh m¹nh ®øc,  

ThS. trÞnh viÕt linh 

Tæng C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ GTVT 

Tãm t¾t:  

Víi tæng chiÒu dµi ®êng hÇm lµ 6,280 km, hÇm H¶i V©n lµ mét trong nh÷ng c«ng 

tr×nh hÇm giao th«ng ®êng bé dµi nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸ vµ trªn thÕ giíi. §©y lµ 

mét c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ hiÖn ®¹i, viÖc vËn hµnh vµ khai th¸c hÇm ®Æt ra mét 

bµi to¸n khã trong c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ l¾p ®Æt 

trong hÇm ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, an toµn. Nh×n nhËn mét c¸ch tæng qu¸t 

vÒ hÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña hÇm ®êng bé H¶i V©n sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n lý, 

còng nh ®éi ngò kü s cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thiÕt kÕ, qu¶n lý vµ vËn 

hµnh c¸c hÇm ®êng bé ®·, ®ang vµ sÏ ®îc x©y dùng. 

1. GIíI THIÖU CHUNG 

1.1. Tæng quan hÇm ®êng bé H¶i V©n 

HÇm ®êng bé H¶i V©n n»m ë miÒn Trung ViÖt Nam, thuéc ranh giíi gi÷a tØnh 

Thõa Thiªn HuÕ (PhÝa B¾c) vµ thµnh phè §µ N½ng (PhÝa Nam). Tæng chiÒu dµi ®o¹n 

tuyÕn 12.182 km, trong ®ã hÇm dµi 6280 m. Sau 6 n¨m thiÕt kÕ vµ thi c«ng, th¸ng 6 

n¨m 2005 c«ng tr×nh ®· ®a vµo khai th¸c. 

Liªn doanh t vÊn Nippon Koei Co. Ltd, Japan vµ Louis Berger International, 

USA, kÕt hîp víi Tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI), ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ t vÊn thiÕt kÕ 

vµ gi¸m s¸t x©y dùng. C¸c nhµ thÇu lµ liªn danh Hazama (NhËt B¶n) - Cienco.6 (ViÖt 

Nam) vµ Dong AH (Hµn Quèc) - S«ng §µ (ViÖt Nam) thi c«ng phÇn hÇm, Liªn danh 

ABB (PhÇn Lan) - Kinden (NhËt B¶n) - Vinaincon thi c«ng phÇn ®iÖn, Liªn danh 
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Matsushita - Itochu (NhËt B¶n) thi c«ng phÇn thiÕt bÞ th«ng giã vµ c¬ khÝ. 

 

 

 

H×nh 1. B¶n ®å khu vùc dù ¸n 

1.2. Quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu 

- HÇm chÝnh réng 12 m, mÆt ®êng trong hÇm réng 10 m cho 2 lµn xe, vËn tèc thiÕt 

kÕ 80 km/h. 

- HÇm l¸nh n¹n ch¹y song song c¸ch hÇm chÝnh 30 m, hÇm réng 4,7 m cho 1 lµn 

xe cøu n¹n. 

- MÆt ®êng trong hÇm chÝnh ®îc më réng phôc vô cho 1 lµn xe ®ç khÈn cÊp trªn 

®o¹n dµi 30 m ®îc bè trÝ cho mçi chiÒu xe ch¹y víi kho¶ng c¸ch 400 m. 

- Trong hÇm cã 2 ®é dèc däc, dèc 2.5% vÒ cöa hÇm phÝa B¾c vµ 0.5% vÒ cöa hÇm 

phÝa Nam. 

- HÇm ®îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng theo ph¬ng ph¸p NATM, c¸c h¹ng môc c«ng 
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tr×nh kh¸c theo TCVN, kÕt hîp c¸c tiªu chuÈn AASHTO-1994 cña Mü, tiªu chuÈn hÇm 

JHPC cña NhËt B¶n vµ c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh kh¸c. 

  

H×nh 2. MÆt c¾t ngang hÇm 

2. HỆ THỐNG THIẾT BỊ KHAI THÁC VẬN HÀNH HẦM 

2.1. HÖ thèng th«ng giã hÇm H¶i V©n 

2.1.1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ x©y dùng 

HÖ thèng th«ng giã ®îc coi lµ l¸ phæi cña c«ng tr×nh hÇm. ViÖc vËn hµnh an toµn 
vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ phôc vô giao th«ng th«ng suèt phô thuéc rÊt lín vµo sù lµm 
viÖc ®ång bé vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng th«ng giã. 

HÖ thèng th«ng giã bao gåm:  

+) HÖ thèng qu¹t ph¶n lùc 

+) HÖ thèng hót vµ x¶ khÝ (hÇm th«ng giã) 

+) HÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn (c¸c tr¹m läc bôi tÜnh ®iÖn) 

+) HÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ ®o ®¹c:   

 - HÖ thèng ®iÒu khiÓn; 

 - ThiÕt bÞ ®o. 

2.1.2. HÇm th«ng giã 
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H×nh 3. Tiªu chÝ thiÕt kÕ 

HÇm th«ng giã dµi 1887 m, mÆt c¾t ngang 36.2 m2, ®îc chia lµm 2 phÇn phôc vô 
hót kh«ng khÝ bÈn ra ngoµi vµ cÊp kh«ng khÝ s¹ch vµo hÇm. Cöa hÇm th«ng giã ®Æt hÖ 
thèng qu¹t hót ®Èy bao gåm: 

+ 2 qu¹t cÊp khÝ c«ng suÊt 420 kW, lu lîng 130 m3/s. 

+ 2 qu¹t x¶ khÝ c«ng suÊt 330 kW, lu lîng 130 m3/s. 

  

H×nh 4. S¬ ®å hÇm th«ng giã H×nh 5. Tr¹m cÊp, x¶ kh«ng khÝ hÇm 
th«ng giã 

2.1.3. HÖ thèng qu¹t ph¶n lùc 

Däc hÇm bè trÝ 23 qu¹t ph¶n lùc cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh sau: 

+ Qu¹t ph¶n lùc, ®êng kÝnh 1.5 m, c«ng suÊt 50 kW, tèc ®é tèi ®a 30 m/s, c«ng 
suÊt 50 m3/s. 

+ 23 tñ ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t, 12 tñ ®ãng c¾t côc bé. 
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H×nh 6. HÖ thèng th«ng giã däc b»ng qu¹t ph¶n lùc 

2.1.4. HÇm läc bôi tÜnh ®iÖn 

Däc tuyÕn hÇm bè trÝ 3 buång läc bôi tÜnh ®iÖn (EP). Mçi hÇm läc bôi tÜnh ®iÖn cã 
chiÒu dµi 137m, tiÕt diÖn ngang 57.96 m2, hÖ thèng EP cã c«ng suÊt xö lý 780 m3 
kh«ng khÝ « nhiÔm/gi©y. 
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H×nh 7. S¬ ®å tr¹m läc bôi tÜnh ®iÖn (EP) 

2.1.5. ThiÕt bÞ kiÓm so¸t, vËn hµnh hÖ thèng th«ng giã 

HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm so¸t vËn hµnh hÖ thèng th«ng giã bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Õm 
xe, ®o nång ®é khÝ CO, ®o tÇm nh×n vµ thiÕt bÞ ®o giã.  

Trªn c¬ së c¸c th«ng sè thu thËp ®îc vÒ lu lîng xe vµ t×nh tr¹ng kh«ng khÝ 
trong hÇm, hÖ thèng ®iÒu khiÓn th«ng giã tù ®éng tÝnh to¸n vµ chØ ®Þnh vËn hµnh sè 
lîng qu¹t ph¶n lùc vµ tr¹m läc bôi tÜnh ®iÖn. 

Trêng hîp x¶y ra háa ho¹n, cÆp qu¹t ph¶n lùc ë gÇn khu vùc háa ho¹n sÏ 
®îc ®iÒu khiÓn quay ngîc chiÒu nh»m phong táa khãi kh«ng cho lan táa sang 
khu vùc kh¸c.  

  

H×nh 8. S¬ ®å hÖ thèng thiÕt bÞ ®o vµ mµn h×nh ®iÒu khiÓn hÖ thèng th«ng giã 
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§o ®Õm xe §o nång ®é khÝ CO §o tèc ®é giã §o tÇm nh×n 

H×nh 9. C¸c thiÕt bÞ ®o 

HÖ thèng th«ng giã ®îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp trªn mµn h×nh t¹i Trung t©m ®iÒu 
khiÓn nhê hÖ thèng micro SCADA. C¸c th«ng sè nh tèc ®é giã, nång ®é CO, vµ chÕ 
®é vËn hµnh cña c¸c thiÕt bÞ ®îc kiÓm so¸t bëi nh©n viªn trùc ca.  

2.1.6. Yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã 

a) Giíi h¹n tÇm nh×n 

TÇm nh×n rÊt quan träng cho c¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng, yªu cÇu tÇm 
nh×n ®îc quy ®Þnh chÆt chÏ, nh»m môc tiªu ®ñ thêi gian cÇn thiÕt cho c¸c l¸i xe xö lý. 

Khãi trong hÇm do xe vµ c¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng th¶i ra sÏ lµm ®Ëm 
®Æc kh«ng khÝ h¹n chÕ tÇm nh×n, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ khãi ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè tan 
khãi: 

1K ln
L 100

τ = −  
 

 

Trong ®ã: 

K: HÖ sè tan khãi (m-1); 

L: §é dµy ®Æc cña khãi (100 m);  

τ: TÇm nh×n (%). 

PIARC (Héi nghÞ thêng trùc hiÖp héi ®êng bé quèc tÕ) ®Ò nghÞ tÇm nh×n nh sau: 

B¶ng 1. TÇm nh×n yªu cÇu 

Lo¹i h×nh giao th«ng Klim cao ®iÓm (m-1) τ (%) 

V = 60 - 80 km/h 0.005 - 0.007 50 - 60 Giao th«ng th«ng suèt 

V = 100 km/h 0.005 60 

Giao th«ng bÞ t¾c nghÏn 0.007 - 0.009 40 - 50 

§ãng hÇm 0.012 30 

C«ng viÖc duy tu b¶o dìng 0.003 74 
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b) Yªu cÇu kh«ng khÝ s¹ch lµm nh¹t khãi: 
0
T iv H

F hv
lim

q .f .f 1Q .D .
3600 K

=  

Trong ®ã:  QF: Lu lîng khÝ s¹ch trªn 1 gi©y, 1 km, lµn xe (m3/s.km.lµn xe); 

 q0
T: Gi¸ trÞ c¬ b¶n cña khÝ th¶i to¶ ra (m2/h.xe); 

 fiv: HÖ sè ®é dèc/tèc ®é; 

 fH: HÖ sè ®é cao; 

 Dhv: Sè lîng xe h¹ng nÆng/km.xe = Mhv/V(hv/km.lµn); 

 V: Tèc ®é trung b×nh cña xe t¶i (km/h); 

 Klim: Giíi h¹n tan khãi (m-1). 

B¶ng 2. LuËt khÝ th¶i ë ch©u ¢u vµ Mü 

Xe t¶i, xe buýt ch¹y dÇu (>3.5 T) 

q0
T (V = 60 km/h) 

(m2/h;xe) 

T¶i träng (T) 
LuËt khÝ th¶i KiÓm so¸t 

5 10 20 40 

Quy ®Þnh Kh«ng 80-130 160-250 300-400 400-600 

EEC R49+24 Kh«ng 80 160 240 280 

EEC R49+24 cã 65 130 200 240 

EEC 88/77 cã 50 100 160 200 

US88 t¹m thêi cã 50 100 160 200 

US91 t¹m thêi cã 30 60 100 140 

US94 t¹m thêi cã 20 40 70 110 

c) Giíi h¹n hµm lîng khÝ CO 

KhÝ CO cã t¸c h¹i tíi ngêi tham gia giao th«ng, v× vËy kh«ng khÝ trong hÇm cÇn 
cã 1 nång ®é CO nhÊt ®Þnh ®Ó ngêi l¸i xe cã thÓ chÞu ®îc. 

B¶ng 3 PIARC kiÕn nghÞ giíi h¹n CO nh sau:  

B¶ng 3 

COlim thêi gian cao ®iÓm (ppm) 
Lo¹i hÇm 

Giao th«ng th«ng suèt Giao th«ng t¾c nghÏn 

T¾c nghÏn hµng ngµy 100-150 100-150 
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Ýt khi t¾c nghÏn 100-150 150-250 

HÇm nèi 2 ®« thÞ 100-150 150-200 

d) Hµm lîng khÝ s¹ch lµm gi¶m nång ®é CO: 
0 6
CO v H

F pc
lim

q .f .f 10Q .D .
3600 CO

=  

Trong ®ã: QF: Lu lîng khÝ s¹ch trªn 1 gi©y. 1 km. lµn xe (m3/s.km.lµn xe); 

 q0
CO: Gi¸ trÞ c¬ b¶n cña khÝ th¶i to¶ ra (m2/h.xe); 

 fv: HÖ sè ®é dèc/tèc ®é; 

 fH: HÖ sè ®é cao; 

 Dpc: Sè lîng xe kh¸ch/km.lµn xe = Mpc/V; 

 V: Tèc ®é trung b×nh (km/h); 

 COlim: Giíi h¹n CO (m-1). 

B¶ng 4. LuËt khÝ th¶i ë ch©u ¢u vµ Mü  

LuËt khÝ th¶i B¾t buéc q0
CO(V = 60 km/h)(m3/h,xe con) 

Kh«ng quy ®Þnh Kh«ng 0.7 

EEC R15/04 Kh«ng 0.5 

EEC R15/04 Cã 0.16 

FTP 75 Cã 0.12 

§éng c¬ dÇu  0.08 

B¶ng 5. KhÝ th¶i thiÕt kÕ cho CO- 

Xe con Xe dÇu nÆng Xe dÇu c¶i tiÕn 
N¨m thiÕt kÕ 

CO (m3/h, xe) CO (m3/h, xe) CO (m3/h, xe) 
X¨ng DÇu   2015 

0.7 0.08 0.08 0.08 

2025 0.5 0.08 0.08 0.08 

e) Yªu cÇu vÒ kh«ng khÝ s¹ch  

Dù b¸o lu lîng giao th«ng trung b×nh hµng ngµy n¨m lµ 7834 (xe/ngµy) vµ n¨m 
2025 lµ 14495, trªn c¬ së ®iÒu kiÖn nµy ®a ra yªu cÇu kh«ng khÝ s¹ch nh sau: 

B¶ng 6. C¸c th«ng sè ®Ó tÝnh to¸n  

  2015 2025 

  2.5% -2.5% 0.5% -0.5% 2.5% -2.5% 0.5% -0.5% 



 427 

Xe con (xe/h) 64 53 53 64 180 148 148 180 

Xe dÇu (xe/h) 53 44 44 53 135 110 110 135 

Xe dÇu h¹ng nÆng 

(xe/h) 

169 139 139 169 329 269 269 329 

Lu 
lîng 
giao 

th«ng 

Xe dÇu c¶i tiÕn(xe/h) 144 118 118 144 153 126 126 153 

Xe con (m2/h*xe) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xe dÇu (m2/h*xe) 40 40 40 40 30 30 30 30 

Xe dÇu h¹ng nÆng 

(m2/h*xe) 

300 300 300 300 240 240 240 240 

KhÝ 
th¶i 

Xe dÇu c¶i tiÕn 

(m2/h*xe) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Xe con (m2/h*xe) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 

Xe dÇu (m2/h*xe) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Xe dÇu h¹ng nÆng 

(m2/h*xe) 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

KhÝ 
th¶i 

CO 

Xe dÇu c¶i tiÕn 

(m2/h*xe) 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Kgh(m
-1) 0.007 0.009 

COgh(ppm) 100 

V(km/h) 60 40 

flv 2.7 0.49 1.2 0.85 1.8 0.49 0.95 0.75 

fH 1.15 

Fi 1.42 1 1.08 1.0 1.42 1.0 1.08 1.0 

C¸c 
chØ 

tiªu 
kh¸c 

Fv 1.0 0.9 
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B¶ng 7. Yªu cÇu kh«ng khÝ s¹ch n¨m 2015 vµ 2025 

Gradient 2.50% -2.50% 0.50% -0.50% Tæng  

ChiÒu dµi(km) 3.985 3.985 2.287 2.287  

QF(m3/s.km) 180 27 65 57  2015 

Q(m3/s) 716 106 149 129 1100 

QF(m3/s.km) 181 40 78 75  

Khãi 

2025 

Q(m3/s) 722 161 179 173 1235 

QF(m3/s.km) 5.62 3.24 3.5 3.96  2015 

Q(m3/s) 22 13 8 9 52 

QF(m3/s.km) 14.2 8.2 8.9 10  

CO 

2025 

Q(m3/s) 57 33 20 23 133 

2.1.7. Thùc tÕ vËn hµnh khai th¸c 

a) Tèc ®é t¨ng trëng xe  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2005 2006 2007 2008 2009

E

D

C

B

A

 

Ghi chó: 

A-Xe díi 12 chç ngåi + Xe t¶i díi 2 
tÊn+ Xe buýt c«ng céng 

B- Xe tõ 12 ®Õn 30 chç ngåi + Xe t¶i tõ 2 
tÊn ®Õn 4 tÊn 

C- Xe lín h¬n 30 chç ngåi + Xe t¶i tõ 4 
tÊn ®Õn 10 tÊn 

D- Xe t¶i tõ 10 tÊn ®Õn 18 tÊn + Xe 
container 20Feet 

E-Xe t¶i tõ 18 tÊn trë lªn + Container 
40 Feet 

§å thÞ t¨ng trëng xe theo híng B¾c - Nam 

b) TÇm nh×n vµ tèc ®é giã  

B¶ng 8. Gi¸ trÞ ®o thùc tÕ khai th¸c 

H¹ng môc N¨m Gi¸ trÞ 

ThiÕt bÞ ®o tÇm nh×n 2005 64 ÷ 87 % 

 2006 62 ÷ 86 % 

TÇm nh×n trong hÇm-VI 2007 69 ÷ 88 % 

 2008 58 ÷ 83 % 
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 2009 64 ÷ 84 % 

H¹ng môc N¨m Gi¸ trÞ 

ThiÕt bÞ ®o giã 2005 3.83 ÷ 4.44 m/s 

 2006 3.8 ÷ 4.88 m/s 

Tèc ®é giã-AV 2007 4.15 ÷ 4.72 m/s 

 2008 3.98 ÷ 4.69 m/s 

 2009 3.54 ÷ 4.16 m/s 

Sè liÖu thùc tÕ khai th¸c cho thÊy sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña hÖ thèng th«ng giã 
trong hÇm. 

c) Nång ®é CO  

B¶ng 9. Hµm lîng CO thùc tÕ ®o  

H¹ng môc N¨m Gi¸ trÞ 

ThiÕt bÞ ®o khÝ CO 2005 1.3 ÷ 2.7 ppm 

Nång ®é CO 2006 1.98 ÷ 2.8 ppm 

 2007 2.46 ÷ 3.46 ppm 

B¶ng 10. Tæng hîp kÕt qu¶ the dâi hÖ thèng th«ng giã n¨m 2009 

TÇm nh×n thÊp nhÊt t¹i 5 ®iÓm (cho phÐp 40%) TÇm nh×n cao nhÊt t¹i 5 ®iÓm(cho phÐp 40%) 

20.00% 20.00% 43.00% 32.00% 14.00% 84.00% 97.00% 100.00% 78.00% 96.00% 

TÇm nh×n trung b×nh(%) 61.00% 79% 81% 66% 78% 

Tèc ®é giã thÊp nhÊt t¹i 5 ®iÓm(m/s) Tèc ®é giã cao nhÊt t¹i 5 ®iÓm(tèi ®a 11 m/s) 

-0.8 -0.9 -0.7 -0.7 -1.3 6.3 6.5 6.3 6.7 1.8 

VËn tèc giã trung b×nh(m/s) 4.9 4.6 4.3 4.3 0.2 

Nång ®é CO thÊp nhÊt t¹i 2 ®iÓm Nång ®é CO cao nhÊt t¹i 2 ®iÓm 

CO1: 0 ppm CO2 0.0 ppm CO1: 2 ppm CO2 1.8 ppm 

Nång ®é CO trung b×nh(ppm): CO1 1 ppm CO2 0.2 ppm 

Thùc tÕ giao th«ng ViÖt Nam thµnh phÇn xe lu th«ng qua hÇm chñ yÕu lµ xe t¶i 
tõ 4 tÊn trë lªn, c¸c thµnh phÇn xe ®Òu t¨ng trëng nhanh, tuy nhiªn ®é dèc ë cöa 
hÇm phÝa B¾c lµ 2.5% nªn c¸c xe t¶i ®Òu ph¶i ch¹y víi tèc ®é h¹n chÕ, dÉn tíi hµm 
lîng khÝ th¶i lín. 
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H×nh 10. Xe x¶ khãi vµ xe vi ph¹m 

2.2. HÖ thèng ®iÖn 

Tæng quan 

HÖ thèng ®iÖn ®îc coi lµ tr¸i tim trong s¬ ®å hÖ thèng trang thiÕt bÞ vËn hµnh hÇm 
H¶i V©n. Sù ho¹t ®éng liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng ®iÖn liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù 
ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng th«ng giã, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c…, bÊt kú 
sù cè nµo cña hÖ thèng ®iÖn sÏ g©y ra nguy c¬ háng hãc cho c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng cã 
liªn quan, v× vËy c«ng t¸c vËn hµnh c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn an toµn lµ yªu cÇu nhÊt thiÕt, 
lu«n ph¶i coi träng. 

 

H×nh 11. S¬ ®å chung bè trÝ hÖ thèng ®iÖn 

Theo ®¸nh gi¸ t¹i thêi ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh hÇm ®êng bé H¶i V©n, c¸c thiÕt bÞ 



 431 

®iÖn ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i so víi thÕ giíi. C¸c tr¹m biÕn ¸p GIS 110 
kV, 22kV, 22/0.4 kV, thiÕt bÞ ®o lêng, UPS, thiÕt bÞ ®ãng c¾t… ®Òu ®îc ®iÒu khiÓn tù 
®éng th«ng qua m¸y tÝnh SYS 500, nhê hÖ phÇn mÒm MicroScada. TÊt c¶ c¸c th«ng sè 
chÝnh, nh ®iÖn ¸p, cêng ®é dßng ®iÖn, nhiÖt ®é … ®Òu ®îc theo dâi theo giê. BÊt kú sù 
cè bÊt thêng nµo sÏ ®îc ghi l¹i vµ xö lý kÞp thêi nhê nhãm trùc t¹i trung t©m ®iÒu hµnh. 

C«ng t¸c vËn hµnh:  

- VËn hµnh chung: §iÒu khiÓn hÖ thèng ®iÖn t¹i trung t©m ®iÒu hµnh qua hÖ thèng 
m¸y tÝnh. 

- VËn hµnh c¸c tr¹m biÕn ¸p: GIS, SS1~SS8. 

- VËn hµnh ®êng d©y 110 KV. 

- VËn hµnh c¸c tr¹m biÕn ¸p 22/0.4 kV. 

- VËn hµnh hÖ thèng ¾c qui, UPS. 

- VËn hµnh hÖ thèng chiÕu s¸ng. 

Líi ®iÖn ®îc cÊp tõ 2 tr¹m biÕn ¸p, 110 KV Liªn ChiÓu vµ 220/110 KV Hßa Kh¸nh 
®Õn. Dßng ®iÖn ®i qua 2 tr¹m biÕn ¸p cã r¬ le ®ãng c¾t T1, T2 (r¬ le so lÖch thanh c¸i, 
däc ®êng d©y), vµo hÖ thèng m¹ng cña hÇm, dßng ®iÖn ®îc duy tr× ë tr¹ng th¸i ho¹t 
®éng b×nh thêng. Trong trêng hîp mÊt ®iÖn hÖ thèng ¾c quy dù phßng sÏ ®îc sö dông 
trong thêi gian 2h. 

Tr¹m biÕn ¸p 

Tr¹m biÕn ¸p GIS ®Æt t¹i trung t©m lµ tr¹m biÕn ¸p 3 pha 110 KV, ®ãng c¾t b»ng hå 
quang. C¸c thiÕt bÞ hÖ thèng ®îc theo dâi thêng xuyªn qua c¸c th«ng sè nhiÖt ®é m«i 
trêng xung quanh, cêng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt …®îc ghi b»ng tay trong 
cuèn sæ “Th«ng sè vËn hµnh m¸y biÕn ¸p 110 KV”. 
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 H×nh 12. MÆt tríc thiÕt bÞ ph©n phèi 
GIS 110kV 

 

 H×nh 13. MÆt bªn ng¨n lé GIS 110kV 

- M¸y biÕn ¸p lùc 110/22KV chuyÓn ®iÖn ¸p tõ 110 KV vÒ 22 KV, trong ®iÒu kiÖn 
lµm viÖc b×nh thêng th× c¸c chØ sè nhiÖt ®é cuén d©y (nhãm 1 ë 800C, nhãm 2 ë 
950C), nhiÖt ®é dÇu (nhãm 1 ë 600C, nhãm 2 ë 750C) ë møc cho phÐp. 

- C¸c m¸y biÕn ¸p ph©n ®o¹n SS1~SS8 chuyÓn dßng ®iÖn tõ 22kV vÒ 0.4kV cho c¸c 
thiÕt bÞ ho¹t ®éng. 

B¶ng 11. Th«ng sè kü thuËt m¸y biÕn ¸p 22/0.4 kV 

Vi trÝ l¾p ®Æt Sè lîng (m¸y) C«ng suÊt mçi m¸y (kVA) 

OCCB 02 1600 

SS1 02 1000 

SS2 02 1000 

SS3 02 400 

SS4 02 1000 

SS5 02 1000 

SS6 02 1600 

SS7 01 100 

SS8 01 100 

Sù cè mÊt líi ®iÖn: 

Khi cã sù cè mÊt ®iÖn líi, r¬ le ®iÒu khiÓn t¹i m¸y ph¸t sÏ cã sù kÕt nèi ®Õn c¸c 
r¬le cña c¸c tr¹m th«ng qua c¸c khèi th«ng tin FOB. T¹i OCC cã 2 khèi FOB, mçi 
FOB cã bèn tÝn hiÖu nhÞ ph©n. Trong hÖ thèng cã mét m¹ch truyÒn tÝn hiÖu nèi tiÕp 
th«ng qua c¸c khèi FOB. 
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Khèi thø nhÊt cã nhiÖm vô truyÒn c¸c tÝn hiÖu tõ OCC ®Õn FOB ë SS1. FOB cña SS1 
truyÒn tÝn hiÖu ®Õn SS2 vµ qu¸ tr×nh truyÒn tÝn hiÖu tõ SS2 ®Õn SS3, tõ SS3 ®Õn SS4, tõ SS4 
®Õn SS5, tõ SS5 ®Õn SS7 vµ tõ SS3 ®Õn SS6 còng t¬ng tù nh vËy.  

Khèi FOB thø hai t¹i OCC truyÒn tÝn hiÖu ®Õn FOB ë SS8. C¸c FOB nhËn vµ truyÒn 
tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c r¬ le REF 543 t¹i cÊp ®iÖn ¸p 22kV vµ c¸c r¬ le REF 541 t¹i 
cÊp ®iÖn ¸p 0,4kV. 

- Khi mÊt ®iÖn líi hÖ thèng x¸c ®Þnh ®îc b»ng tÝn hiÖu mÊt ¸p ë 02 TU: TU4T1 
vµ TU4T2. 

- C¸c MC 431, 432 vµ 412 ë OCC nÕu ®ang ë vÞ trÝ ®ãng sÏ tù ®éng c¾t. 

- Sau 05 gi©y MF§ sÏ khëi ®éng cÊp ®iÖn cho 02 TC 0,4kV. 

- Thùc hiÖn qu¸ tr×nh sa th¶i phô t¶i. 

- §ãng ®iÖn lªn TC C41, C42 qua 02 MBA TD1 vµ TD2. 

- Thùc hiÖn kh«i phôc phô t¶i quan träng. 

- MC 412 sÏ ®ãng hßa ®ång bé 02 MF§ lµm viÖc song song. 

- Thêi gian khëi ®éng cña MF§ cho tíi khi mang ®Çy t¶i kho¶ng 11 gi©y. 

 

H×nh 14. HÖ thèng gåm m¸y tÝnh SYS500, m¹ng truyÒn th«ng 
vµ phÇn mÒm t¬ng t¸c ngêi vµ m¸y 

HÖ thèng SYS 500: tù ®éng thu thËp tÊt c¶ c¸c th«ng tin qua c¸c bé giao tiÕp truyÒn 
th«ng ®Ó tËp hîp thµnh c¬ së d÷ liÖu, cËp nhËt t×nh tr¹ng cña c¸c thiÕt bÞ ®îc gi¸m s¸t, 
hiÓn thÞ th«ng tin lªn mµn h×nh, lu tr÷ d÷ liÖu, tÝnh to¸n, in Ên, truyÒn lÖnh ®iÒu khiÓn ®Õn 
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c¸c thiÕt bÞ. 

Ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng qua m¹ng c¸p ®ång trôc, c¸p xo¾n ®«i vµ c¸p quang. Ngoµi 
ra cßn cã hÖ thèng gi¸m s¸t nh r¬ le b¶o vÖ, thiÕt bÞ ®Çu cuèi…. 

  

  

H×nh 15. S¬ ®å kÕt nèi c¸c tr¹m biÕn ¸p ®îc thÓ hiÖn trªn hÖ thèng m¸y tÝnh  

* C¸c thiÕt bÞ kh¸c: 

- HÖ thèng c¸c m¸y ph¸t ®iÖn, UPS 

 HÖ thèng c¸c m¸y ph¸t ®iÖn, UPS vµ ¾c quy sö dông khi mÊt ®iÖn líi hoÆc cã sù cè 
x¶y ra: 

 

H×nh 16. Tñ ®iÒu khiÓn hÖ thèng m¸y ph¸t ®iÖn 
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H×nh 17. UPS POWERWARE 100 KVA H×nh 18. S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng 
cña UPS 

- HÖ thèng ¾c qui 

Cã h¬n 7800 b×nh s¹c ®îc ®Æt trong c¸c tr¹m ph©n ®o¹n, cã c¸c th«ng sè vÒ nhiÖt 
®é, vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. 

2.3. HÖ thèng chiÕu s¸ng 

2.3.1. Môc tiªu thiÕt kÕ vµ x©y dùng 

ChiÕu s¸ng lµ mét h¹ng môc c«ng tr×nh quan träng. §Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n cho 
ngêi l¸i xe, t¹o ra kho¶ng c¸ch an toµn ®Ó ngêi l¸i xe cã thÓ ph¸t hiÖn vµ ®ñ thêi 
gian ®a ra xö lý tríc chíng ng¹i vËt. Kho¶ng c¸ch an toµn lµ hµm sè cña tèc ®é xe 
vµ ®é dèc däc hÇm. 

ChiÕu s¸ng bao gåm chiÕu s¸ng qu¶ng trêng, chiÕu s¸ng trong hÇm, chiÕu s¸ng 
®êng dÉn. HÖ thèng chiÕu s¸ng trong hÇm gåm: ChiÕu s¸ng ban ®ªm, chiÕu s¸ng ban 
ngµy, chiÕu s¸ng t¨ng cêng, vµ chiÕu s¸ng hèc kü thuËt. 

HÖ thèng chiÕu s¸ng t¨ng cêng ®îc bè trÝ t¹i 2 khu vùc cöa hÇm nh»m gi¶i quyÕt 
®iÒu tiÕt ¸nh s¸ng cho xe ra vµo hÇm ®¶m b¶o an toµn khai th¸c.  

  

H×nh 19. Ph©n vïng khu vùc chiÕu s¸ng 
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Khu vùc chuyÓn tiÕp, ®é s¸ng gi¶m dÇn nh»m ®¶m b¶o ®iÒu tiÕt ®é c¶m nhËn ¸nh 
s¸ng cña l¸i xe trong hÇm.  

HÖ thèng thiÕt bÞ qu¶n lý vËn hµnh chiÕu s¸ng hÇm bao gåm: 

+ 2 senx¬ ®o ®é s¸ng bªn ngoµi vµ bªn trong hÇm. 

+ §êng dÉn truyÒn tÝn hiÖu vµ m¸y tÝnh vµ ®îc xö lý ®Ó ®iÒu chØnh møc ®é s¸ng. 

+ ChÕ ®é chiÕu s¸ng ban ®ªm vµ ban ngµy, hÖ thèng ho¹t ®éng 24/24h trong ngµy. 

2.3.2. Lùa chän hÖ thèng chiÕu s¸ng: 

Lùa chän hÖ thèng chiÕu s¸ng bÊt ®èi xøng cho hÇm H¶i V©n, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng nhËn 
diÖn tèt nhê t¨ng ®é t¬ng ph¶n, nhê ®ã gi¶m sè lîng bãng ®Ìn vµ tiÕt kiÖm kho¶ng 15% 
n¨ng lîng, gi¶m chi phÝ l¾p ®Æt. 

 

H×nh 20. Bè trÝ chiÕu s¸ng bÊt ®èi xøng chiÒu cao thÊp 

2.3.3. Lùa chän ¸nh s¸ng, c«ng suÊt bãng, quang th«ng 

C¨n cø tiªu chuÈn thiÕt kÕ CIE 88, IES, TCVN vµ c¬ së d÷ liÖu hÇm H¶i V©n, c¸c 
th«ng sè ®îc tÝnh to¸n vµ ®a vµo thiÕt kÕ nh sau: 

TT ChØ tiªu ThiÕt kÕ 

1 Tèc ®é xe 80 km/h 

2 MËt ®é xe >1000 xe/h 

3 Kho¶ng c¸ch an toµn 100m 

4 §é chãi trung b×nh 6 cd/m2 

5 §é chãi vïng ngoµi ngìng 300 cd/m2 

6 HÖ sè suy gi¶m cña bãng ®Ìn 0.8 

7 Chu kú b¶o dìng 24 th¸ng 

8 HÖ sè duy tr× MF 0.6 

9 HÖ sè ph¶n chiÕu cña mÆt ®êng 0.09 

10 B¶o vÖ chèng x©m nhËp bôi cña ®Ìn IP 65 hoÆc IP 66 (tiÕt kiÖm n¨ng lîng) 

11 C«ng suÊt Theo vïng (ngìng - chuyÓn tiÕp, bªn trong) 
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2.3.4. Thùc tÕ khai th¸c vµ vËn hµnh hÖ thèng chiÕu s¸ng 

 
 

H×nh 21. Bè trÝ ®Ìn chiÕu s¸ng trong hÇmvµ thiÕt bÞ ®o ®é s¸ng 

- VËn hµnh hÖ thèng chiÕu s¸ng: 

C«ng t¸c nµy ®îc thùc hiÖn chñ yÕu trªn hÖ thèng m¸y tÝnh ®Æt t¹i trung t©m ®iÒu 
hµnh. Nhê hÖ phÇn mÒm MicroScada, hÖ thèng chiÕu s¸ng tõng khu vùc ®Òu ®îc ®iÒu 
khiÓn trªn giao diÖn mµn h×nh: 

  

  

H×nh 22. Vïng chiÕu s¸ng b×nh thêng và vïng chiÕu s¸ng gÆp sù cè 

Thùc tÕ khai th¸c cho thÊy hÖ thèng ®iÖn vµ chiÕu s¸ng ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶. TÊt c¶ 
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c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc víi c«ng suÊt ®· ®îc thiÕt kÕ. Tuy nhiªn còng cã nh÷ng háng hãc do 
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi, tuæi thä cña thiÕt bÞ ®· ®Õn lóc cÇn thay thÕ.  

2.4. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c 

HÖ thèng TTLL tiÕp sãng ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam trªn kªnh FM tÇn sè 106MHz vµ 
kªnh AM tÇn sè 702KHz, cø 30 phót mét lÇn, chÌn b¶n tin giíi thiÖu vµ quy ®Þnh giao 
th«ng ph¸t vµo hÇm trªn kªnh FM tÇn sè 106MHz hoÆc trªn kªnh AM tÇn sè 702KHz. 

HÖ thèng TTLL nhËn vµ tr¶ lêi th«ng tin tõ ®iÖn tho¹i SOS, trùc tuyÕn. 

Däc trÇn hÇm cã 1c¸p anten ph¸t sãng radio dµi 6.280 m. 

Cã 4 bé thu ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn. 

 

H×nh 23. S¬ ®å kÕt nèi hÖ thèng radio 
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H×nh 24. S¬ ®å kÕt nèi hÖ thèng ®iÖn tho¹i 

2.5. HÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn giao th«ng 

2.5.1. Môc tiªu thiÕt kÕ vµ x©y dùng 

HÖ thèng gi¸m s¸t giao th«ng lµ con m¾t theo dâi mäi ho¹t ®éng trong hÇm vµ tÝn hiÖu 
®îc truyÒn dÉn, hiÖn thÞ trªn mµn h×nh. Tõ thùc tÕ gi¸m s¸t, phÇn mÒm qu¶n lý vËn hµnh 
khai th¸c hÇm ®a ra chØ dÉn ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t giao th«ng vµ kiÓm so¸t diÔn biÕn bÊt 
thêng cña t×nh tr¹ng giao th«ng trong hÇm.  
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H×nh 25. S¬ ®å gi¸m s¸t ®iÒu khiÓn giao th«ng 

  

  

H×nh 26. Giao diÖn mµn h×nh ®iÒu khiÓn giao th«ng 

2.5.2. HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm so¸t giao th«ng trong hÇm 

HÇm ®êng bé H¶i V©n víi mÆt ®êng réng 10m, 2 lµn xe (lu th«ng 2 chiÒu). VËn 
tèc xe trung b×nh 40 km/h (tèi ®a kh«ng qu¸ 60 km/h, tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 30 km/h, 
kho¶ng c¸ch xe tèi thiÓu 50 m. C«ng t¸c kiÓm so¸t vµ qu¶n lý giao th«ng trong hÇm ph¶i 
®îc quan t©m ®Æc biÖt. 

- §Ìn ®iÒu khiÓn giao th«ng víi sè lîng 16 bé ®îc ®Æt ë tr¹m thu phÝ vµ  
trong hÇm. 

- BiÓn b¸o ®iÖn tö th«ng b¸o c¸c th«ng tin l¸i xe cÇn chó ý khi qua hÇm. 

- ThiÕt bÞ gi¸m s¸t gåm 58 camera ®Æt däc tuyÕn tõ tr¹m kiÓm so¸t phÝa B¾c ®Õn 
tr¹m kiÓm so¸t phÝa Nam kÕt nèi víi trung t©m ®iÒu hµnh, trong ®ã cã 9 Camera PTZ 
ghi nhËn c¸c sù cè hoÆc vi ph¹m giao th«ng trong hÇm.  

- ThiÕt bÞ ®o lêng giao th«ng gåm 34 Loop trong ®ã 2 bé bè trÝ t¹i ®êng dÉn vµo 
hÇm, 32 bé bè trÝ díi mÆt ®êng bª t«ng trong hÇm. ThiÕt bÞ thu nhËn vµ truyÒn tÝn 
hiÖu vÒ trung t©m vµ ® ra c¸c c¶nh b¸o: WAY, STOP, SLOW, QUEUE vµ SPACE. 

- HiÖu lÖnh qua radio. Víi tÇn sè sãng FM, AM, c¸c nh©n viªn trùc gi¸m s¸t 
giao th«ng cã thÓ trùc tiÕp ®a ra hiÖu lÖnh nh¾c nhë vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh giao 
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th«ng trong hÇm.  

- Trong c¸c trêng hîp x¶y ra sù cè, hoÆc khi ®ang söa ch÷a hÇm th× giao th«ng 
qua hÇm cßn ®îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp bëi c¸c nh©n viªn ®iÒu khiÓn giao th«ng. 

 

 H×nh 27. HÖ thèng thiÕt bÞ kiÓm so¸t giao th«ng 

 

H×nh 28. HÖ thèng Radio ®iÒu khiÓn giao th«ng 

2.5.3. HiÖn tr¹ng vËn hµnh vµ khai th¸c 

Víi ®Æc thï giao th«ng ViÖt Nam vÒ thµnh phÇn xe ®a d¹ng, tiªu chuÈn vµ cÊp xe cßn 
nhiÒu h¹n chÕ, ý thøc tham gia giao th«ng cha ®îc n©ng cao th× c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ 
®iÒu khiÓn giao th«ng lµ vÊn ®Ò liªn quan mËt thiÕt tíi an toµn kh«ng nh÷ng cho ngêi 
tham gia giao th«ng mµ cßn tíi qu¸ tr×nh vËn hµnh hÇm.  

HÖ thèng gi¸m s¸t giao th«ng gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ. 
Nhê kinh nghiÖm cña nh©n viªn ®iÒu hµnh, c¸c hiÖn tîng cã nguy c¬ ph¸t sinh ch¸y næ 
cã thÓ ph¸t hiÖn qua hÖ thèng camera ®Æt däc theo hÇm mµ nh©n viªn trùc t¹i tr¹m ®iÒu 
hµnh sÏ th«ng b¸o ®Ó cã xö lý kÞp thêi. 
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H×nh 29. Xe vît vµ dõng ®ç trong hÇm 

2.6. HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 

2.6.1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 

HÇm lµ c«ng tr×nh ®ßi hái nghiªm ngÆt vÒ c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, bÊt kú sù 
cè nµo ph¸t sinh ch¸y næ trong hÇm ®Òu cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng. C«ng t¸c 
nµy ë hÇm H¶i V©n ®· ®îc chó träng ngay tõ giai ®o¹n x©y dùng còng nh trong giai 
®o¹n khai th¸c hiÖn nay. 
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H×nh 30. S¬ ®å nguyªn lý thiÕt kÕ vµ xö lý ch¸y trong hÇm 

HÖ thèng gåm 160 ®Çu ®o b¸o ch¸y, 7 m¹ch c¶m quang b¸o ch¸y theo m¹ch vßng 
tæng chiÒu dµi 12.560 mÐt. ThiÕt bÞ c¶m nhËn nhiÖt ®é hoÆc khãi vît qua møc quy ®Þnh sÏ 
ph¸t tÝn hiÖu vÒ trung t©m ®iÒu hµnh vµ nh©n viªn trùc ca sÏ ph¸t hiÖn khu vùc cã ch¸y vµ 
®a ra c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 

Däc hÇm bè trÝ 123 buång kü thuËt víi kho¶ng c¸ch 50m, mçi buång bè trÝ thiÕt bÞ cÊp 
níc vµ c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ®Ó øng cøu s¬ bé, trong ®ã cã 30 buång kü thuËt ®Æt ®iÖn tho¹i 
SOS, cöa buång kü thuËt ®Òu g¾n nót b¸o ®éng ®Ó l¸i xe khi ph¸t hiÖn ch¸y cã thÓ th«ng b¸o 
kÞp thêi. 
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H×nh 31. S¬ ®å qu¶n lý phßng ch¸y vµ hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y 

   

H×nh 32. ThiÕt bÞ phßng chèng ch¸y bè trÝ trong hÇm 

Ph¬ng tiÖn ch÷a ch¸y lu ®éng gåm 1 xe ch÷a ch¸y nhá cã vßi phun níc ¸p lùc, 
hÖ thèng b×nh ch÷a ch¸y vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng, tr¹m ®Æt t¹i cöa hÇm phÝa b¾c. 

2.6.2. Thùc tÕ khai th¸c 

HÇm H¶i V©n víi ®Æc thï híng giã thÞnh hµnh tõ B¾c vµo Nam, khi cã ch¸y næ 
x¶y ra, hÖ thèng qu¹t ph¶n lùc ®îc t¹m dõng hoÆc ®¶o chiÒu ®Ó kh«ng thæi bïng ®¸m 
ch¸y vµ c¸c ph¬ng tiÖn ch÷a ch¸y tõ b¾c vµo phèi hîp ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y. 

HÖ thèng thiÕt bÞ b¸o ch¸y ®îc l¾p ®Æt ë hÇm H¶i V©n ®Òu vËn hµnh tù ®éng, 
tuy nhiªn ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, thµnh phÇn xe lu th«ng vµ c¸c th«ng sè kü thuËt 
cha ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ khÝ th¶i dÉn ®Õn hÖ thèng thiÕt bÞ ho¹t ®éng kÐm hiÖu 
qu¶, viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c sù cè cÇn kÕt hîp víi kinh nghiÖm cña nh©n viªn 
vËn hµnh. 
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H×nh 33. Háa ho¹n vµ øng cøu ch÷a ch¸y kÞp thêi 

2.7. C«ng t¸c cøu n¹n vµ tho¸t hiÓm 

2.7.1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 

HÇm tho¸t hiÓm dµi 6.280 m, mÆt c¾t ngang réng 4,70 m, cao 3,80 m ch¹y song 
song vµ c¸ch hÇm chÝnh 30 m, bè trÝ 11 hÇm ngang cho ngêi ®i vµ 4 hÇm ngang cho 
xe nèi hÇm chÝnh víi hÇm tho¸t hiÓm víi kho¶ng c¸ch 400 m.  

T¹i mçi vÞ trÝ cöa tho¸t hiÓm nèi víi hÇm l¸nh n¹n, mÆt ®êng trong hÇm ®îc më 
réng ®ñ cho 1 lµn xe dõng khÈn cÊp, chiÒu dµi ®o¹n më réng 30 m.  

 

 

H×nh 34. S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng hÇm l¸nh n¹n vµ tho¸t hiÓm  
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2.7.2. Thùc tÕ vËn hµnh khai th¸c  

HÇm l¸nh n¹n trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng chØ phôc vô c«ng t¸c duy tu söa ch÷a 
hÇm, khi cã sù cè, hÇm l¸nh n¹n sÏ ®¸p øng yªu cÇu cho ngêi vµ xe tho¸t ra khái 
hÇm.  

  
H×nh 35. Cøu n¹n xe trong hÇm 

2.8. C«ng t¸c duy tu b¶o dìng thiÕt bÞ 

HÇm H¶i V©n cã thÓ coi nh mét tæ hîp c«ng nghiÖp thu nhá, sù vËn hµnh vµ khai 
th¸c chÝnh lµ sù kÕt hîp nhiÒu bé phËn nh hÖ thèng ®iÖn, c«ng tr×nh, th«ng tin liªn 
l¹c… Víi ®Æc trng nµy, c«ng t¸c duy tu b¶o dìng còng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng h¹ng 
môc thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau vµ yªu cÇu cao trong viÖc ®¶m b¶o tuæi thä cña 
thiÕt bÞ còng nh viÖc ho¹t ®éng b×nh thêng phôc vô c«ng t¸c khai th¸c hÇm.  

 
H×nh 36. Xëng söa ch÷a 

C«ng tr×nh: 

HÇm sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ chñ yÕu, qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®ßi hái 
b¶o dìng nhiÒu, c«ng t¸c duy tu nhá. Tuy nhiªn víi tÝnh chÊt kh«ng gian kÝn vµ yªu 
cÇu ®¶m b¶o kh«ng khÝ s¹ch trong hÇm th× viÖc lau röa vßm hÇm, vµ mÆt ®êng còng 



 446 

ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn. 

   

H×nh 37. VÖ sinh mÆt ®êng H×nh 38. VÖ sinh thµnh hÇm 

HÖ thèng ®iÖn: 

HÖ thèng ®iÖn lµ tr¸i tim cña tæ hîp vµ lµ h¹ng môc ®ßi hái duy tu b¶o dìng 
thêng xuyªn. 

HÇm H¶i V©n cã ®é cao lín, khÝ hËu Èm, s¬ng mï, v× vËy ¶nh hëng rÊt lín tíi 
c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ nhËp ngo¹i ®ßi hái m«i trêng nhiÖt ®é tiªu chuÈn, 
®é Èm kh«ng qu¸ lín, dÉn tíi viÖc duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn nµy lµ rÊt khã vµ viÖc khã 
tr¸nh khái lµ háng hãc c¸c thiÕt bÞ. ViÖc b¶o dìng chñ yÕu lµ b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ 
nhá cã kh¶ n¨ng thay thÕ.  

  

H×nh 39. B¶o dìng ®Ìn cao ¸p H×nh 40. B¶o dìng c¸p quang b¸o ch¸y 

HÖ thèng th«ng giã: 

HÖ thèng hÇm th«ng giã, tr¹m EP, vµ qu¹t ph¶n lùc ®îc b¶o dìng ®Þnh kú. Cho 
tíi nay, cha cã háng hãc g× lín x¶y ra ë hÖ thèng nµy. Trong qu¸ tr×nh b¶o dìng, 
cÇn ph¶i ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng vµ c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ, c«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn tù 
®éng nhê hÖ thèng m¸y tÝnh. 
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C«ng t¸c b¶o dìng chØ dõng l¹i ë viÖc lau chïi c¸c thiÕt bÞ b»ng thñ c«ng, c¬ 
quan khai th¸c cha cã kh¶ n¨ng söa ch÷a s©u h¬n do c¸c thiÕt bÞ lµ ®Æc chñng. 

3. MỘT SỐ Ý KIẾN TỪ THỰC TẾ KHAI THÁC HẦM HẢI VÂN 

3.1. Tæng thÓ chung  

C«ng tr×nh hÇm ®êng bé H¶i V©n lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh hÇm lín nhÊt khu 

vùc §«ng Nam ¸ vµ trªn thÕ giíi. HÇm ®îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng víi quy m« 2 lµn xe, 

vËn tèc thiÕt kÕ 80 km/h, ®Æc biÖt hÖ thèng trang thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh khai th¸c 
hÇm nh ®iÖn, th«ng giã, gi¸m s¸t giao th«ng, phßng chèng ch¸y næ vµ cøu n¹n t¬ng 
®èi hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn hÖ thèng thiÕt bÞ vËn hµnh khai th¸c hÇm ®Òu nhËp ngo¹i vµ 
mang tÝnh ®Æc chñng, nguyªn lý ®iÒu khiÓn tù ®éng yªu cÇu viÖc ho¹t ®éng ®ång bé 
gi÷a c¸c thiÕt bÞ lµ cÇn thiÕt, ®Þnh kú b¶o dìng vµ tuæi thä cña thiÕt bÞ cÇn ph¶i ®îc 
quan t©m, nÕu kh«ng sÏ tiÒm Èn nguy c¬ háng hãc cho c¶ hÖ thèng.  

3.2. HÖ thèng ®iÖn vµ vËn hµnh  

HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn thùc tÕ vËn hµnh khai th¸c sau 5 n¨m ®· béc lé mét sè tån t¹i 
nh sau: 

- Mét sè thiÕt bÞ h háng, c«ng t¸c thay míi gÆp nhiÒu khã kh¨n do tÝnh ®ång bé vµ 
®Æc chñng cña thiÕt bÞ. 

- N¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kü s qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng ®iÒu khiÓn 
tù ®éng cßn h¹n chÕ, cha ®ñ kh¶ n¨ng cµi ®Æt tÝnh n¨ng thiÕt bÞ míi thay thÕ còng nh 
®iÒu chØnh phÇn mÒm hÖ thèng dÉn ®Õn hÖ thèng vËn hµnh tù ®éng kÐm hiÖu qu¶.  

3.3. HÖ thèng th«ng giã  

- Ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ xe cò, chë qu¸ t¶i, ®Æc biÖt xe lu th«ng 2 chiÒu trong 
hÇm, vËn tèc dßng xe thÊp (trung b×nh 40 km/h), mét sè ph¬ng tiÖn träng t¶i lín qua 
hÇm kh«ng ®¹t ®îc tèc ®é yªu cÇu, lµm ¶nh hëng ®Õn c¶ ®oµn xe vµ gia t¨ng hµm 
lîng khÝ th¶i trong hÇm. 

- M«i trêng giao th«ng trong hÇm cha ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, xe qua hÇm mang 
theo bôi ®Êt, x¶ r¸c th¶i, ph¬ng tiÖn x¶ ra nhiÒu khãi dÉn ®Õn tÇm nh×n biÕn ®éng tõ 
0% tíi 100%, hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn ®· ho¹t ®éng ®Õn 90%-100% c«ng suÊt nhng 
hiÖu suÊt thÊp. 

- ThiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn ®Æc chñng, ®iÖn cùc bÞ mßn, ®øt háng cha ®îc thay 
thÕ do thÞ trêng thÕ giíi khan hiÕm phô tïng thay thÕ. Thay khèi thiÕt bÞ míi cã tÝnh 
n¨ng kü thuËt kh¸c biÖt sÏ ¶nh hëng chung ®Õn c¶ hÖ thèng, cÇn cã sù hç trî cña 
chuyªn gia níc ngoµi.  
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- Theo kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2016 më réng hÇm l¸nh n¹n thµnh hÇm giao th«ng  
chÝnh víi 2 lµn xe sö dông cïng hÖ thèng th«ng giã vµ cã thÓ hÖ thèng th«ng giã  
hiÖn t¹i sÏ kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu an toµn khai th¸c t¹i thêi ®iÓm ®ã, cÇn cã kÕ ho¹ch 
t¨ng cêng. 

3.4. HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng 

HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn chiÕu s¸ng, thiÕt bÞ ®o vµ ®iÒu khiÓn vËn hµnh ®· vµ ®ang ho¹t 
®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn c«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú còng nh thay thÕ bÞ 
h¹n chÕ.  

3.5. HÖ thèng gi¸m s¸t ®iÒu khiÓn giao th«ng 

C«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú còng nh thay thÕ cÇn c¨n cø tuæi thä cña 
thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn, mÆt kh¸c mét sè thiÕt bÞ ®o ®Õm nhËn d¹ng xe ®· bÞ l¹c hËu cÇn 
thay thÕ. 

3.6. HÖ thèng phßng chèng ch¸y næ trong hÇm 

HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y lµ hÖ thèng rÊt quan träng trong khai th¸c ®¶m 
b¶o an toµn ch¸y næ cho hÇm, tuy nhiªn víi trang thiÕt bÞ hiÖn cã (1 xe ch÷a ch¸y nhá, 
c¸c thiÕt bÞ cÇm tay tèi thiÓu) dÉn ®Õn ®¬n vÞ qu¶n lý gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó ®¶m b¶o 
an toµn vËn hµnh hÇm. Ngoµi ra còng cÇn bæ sung thªm c¸c trang thiÕt bÞ ph¸t hiÖn 
c¸c xe mang c¸c chÊt dÔ ch¸y næ qua hÇm. 

CÇn t¨ng cêng tuyªn truyÒn ngêi tham gia giao th«ng, nh¾c nhë thêng xuyªn 
trªn hÖ thèng radio ®Ó n©ng cao ý thøc tham gia giao th«ng trong hÇm, kiÕn thøc vÒ 
phßng chèng ch¸y næ, nh»m n©ng cao an toµn phßng chèng ch¸y næ. 
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ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KÍCH ĐẨY (PIPE JACKING) 
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ 

PGS.TS. BÙI ĐỨC CHÍNH 
Phòng Kế hoạch - Quản lý NCKH và HTQT - Viện 
Khoa học và Công nghệ GTVT 
ThS. NGUYỄN THÁI KHANH 
Viện Chuyên ngành Cầu - Hầm - Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT 

TÓM TẮT 

Báo cáo này trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2007 
“Nghiên cứu công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam” bao 
gồm: các kết quả chính của đề tài, những nội dung cơ bản của công nghệ, những yếu 
tố ảnh hưởng đến công nghệ và những nhận xét, kiến nghị khi áp dụng công nghệ này 
trong xây dựng công trình ngầm đô thị ở Việt Nam. 

1. GIỚI THIỆU CHUNG  

Năm 2007 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tiến hành đề tài cấp Bộ 
“Nghiên cứu công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam”. Mục 
tiêu của đề tài: “Tiếp cận công nghệ kích đẩy trong xây dựng các công trình ngầm trên 
thế giới, nghiên cứu áp dụng công nghệ kích đẩy trong xây dựng các công trình ngầm 
ở Việt Nam”. Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và bảo vệ đạt loại xuất sắc với 
các kết quả chính như sau: 

- Nội dung 1: Tổng quan công nghệ kích đẩy trong xây dựng công trình ngầm. 
- Nội dung 2: Những nội dung cơ bản của công nghệ kích đẩy. 
- Nội dung 3: Những vấn đề về khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công 

công trình ngầm theo công nghệ kích đẩy. 
- Nội dung 4: Phân tích và thiết kế công trình ngầm theo công nghệ kích đẩy. 
- Nội dung 5: Lún bề mặt gây ra bởi thi công công trình ngầm theo công nghệ 

kích đẩy. 
- Nội dung 6: Những vấn đề về kết cấu và vật liệu dùng trong công nghệ kích đẩy. 
- Nội dung 7: Những vấn đề liên quan đến thi công công trình ngầm theo công 

nghệ kích đẩy. 
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- Nội dung 8: Lựa chọn đề xuất dây chuyền thiết bị đồng bộ phục vụ việc thi công 
kích đẩy phù hợp với điều kiện Việt Nam: thiết bị kích đẩy, thiết bị đào, thiết bị vận 
chuyển đất đào, thiết bị kiểm tra, thiết bị phục vụ bôi trơn… 

- Nội dung 9: Xây dựng dự thảo chỉ dẫn khảo sát và thiết kế công trình ngầm theo 
công nghệ kích đẩy. 

- Nội dung 10: Xây dựng dự thảo chỉ dẫn thi công công trình ngầm theo công nghệ 
kích đẩy. 

2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ KÍCH ĐẨY ỐNG 

2.1. Sơ đồ công nghệ kích đẩy ống 
Sơ đồ công nghệ kích đẩy ống được mô tả một cách tổng quát như trên hình 1. Các 

bộ phận chính trong công nghệ kích đẩy ống bao gồm: (1) thiết bị đào tại khu vực 
gương đào; (2) phần công trình ngầm đã được lắp đặt; (3) giếng kích đẩy và giếng 
nhận; (4) thiết bị kích đẩy; (5) mặt bằng công tác và các thiết bị phụ trợ [3, 4]. 

a) Thiết bị đào tại khu vực gương đào 
Các thao tác tại khu vực gương đào bao gồm: (1) đào và kiểm soát đất nền; (2) 

xúc, vận chuyển đất đào ra; (3) quan trắc hướng tuyến và cao trình tuyến; và (4) điều 
chỉnh hướng tuyến và cao trình tuyến. 

Mỗi một công đoạn nêu trên đều diễn ra ở bên trong một khiên đào, khiên này 
được lắp vào phía trước của đốt ống được kích đẩy. Tùy từng điều kiện cụ thể, khiên 
đào có thể chỉ là một chiếc vành cắt đơn giản bằng thép có dạng tròn cho tới một máy 
khoan hầm (Tunnelling Boring Machine-TBM) hiện đại có hệ quan trắc và dẫn hướng 
bằng máy tính. Các khiên đào có thể được phân thành 4 nhóm chính như được liệt kê 
cùng với các mô tả chung ở trong bảng 1 [3,4].  

 

Hình 1. Mô tả sơ đồ công nghệ kích đẩy ống. 
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Phần công trình ngầm đã được lắp đặt:  
Phần công trình ngầm đã được lắp đặt đóng vai trò quan trọng trong suốt giai đoạn 

thi công kích đẩy và trong quá trình khai thác của công trình. 
Trong giai đoạn thi công kích đẩy nó đóng vai trò: (1) là lớp vỏ chịu lực cho công 

trình ngầm; (2) truyền lực kích đẩy tới khiên đào hoặc máy đào hầm; (3) đảm bảo lối đi 
lại cho công nhân đến thiết bị đào và gương đào; (4) đảm bảo lối vận chuyển đất bùn đã 
đào ra; và (5) tạo điều kiện cho việc thực hiện chống đỡ gương đào. Trong quá trình 
khai thác công trình nó đảm bảo cho công trình ngầm khai thác với tuổi thọ thiết kế. 

Một số vấn đề cần quan tâm đến phần này là: 
- Kích thước công trình: Công nghệ kích đẩy ống đòi hỏi phải có công nhân điều 

khiển hoặc đào trong ống nên kích thước ống phải đủ lớn để người có thể đi vào trong 
ống tới gương đào. Đường kính ống tối thiểu sử dụng trong công nghệ kích đẩy là 1,075 
m (42 in). Về mặt lý thuyết, không có giới hạn trên về đường kính ống được sử dụng 
trong công nghệ này. Tuy nhiên trong thực tế, đường kính ống lớn nhất đã được kích 
đẩy vào khoảng 3,70 m (12 ft) vào năm 1995 và hiện nay là vào khoảng 4,70 m. Đối với 
dạng mặt cắt chữ nhật đã có công trình với kích thước mặt cắt (20x7) m; 

- Chiều dài đoạn kích đẩy (khoảng cách từ giếng kích đẩy đến giếng nhận): phụ 
thuộc vào khả năng của kích và cường độ chịu nén của vật liệu ống. Chiều dài đoạn kích 
đẩy hợp lý được lựa chọn dựa vào: (1) sử dụng một đầu cắt thích hợp, (2) áp dụng biện 
pháp bôi trơn thích hợp để giảm ma sát giữa bề mặt ngoài của ống và lỗ đào, (3) quản lý 
chính xác tuyến và cao độ của công trình, (4) sử dụng các sản phẩm ống có cường độ 
chịu nén cao và (5) sử dụng các trạm kích trung gian (Intermediate Jacking Stations-
IJS’s). Dự án có chiều dài kích đẩy dài nhất ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đạt tới 1.050 m 
(3.500 ft). Thông thường chiều dài kích đẩy từ 150 m (500 ft) đến 305 m (1.000 ft). 

Bảng 1. Các loại khiên đào và phạm vi ứng dụng 

Nhóm Loại Mô tả chung 
Thủ công Đào bằng thủ công, chống đỡ mặt đào bằng các biện 

pháp: dùng các tấm chắn dạng bậc, dùng cọc cừ, các 
tấm chắn toàn gương đào, hoặc các cửa chặn. 

Khiên kín Đào bằng biện pháp dùng lực ép đất dẻo qua các lỗ 
hổng, khe hở, hoặc qua các cửa ở mặt trước của khiên 
đóng kín. 

Bán cơ giới Đào bằng thiết bị đào kiểu gầu ngược hoặc có đầu đào 
kiểu rô-to gắn vào tay đòn 

Khiên thông 
thường 

Cơ giới Đào bằng đầu đào kiểu rô-to có gắn lưỡi phay, đĩa 
phay, hoặc nắp chụp.  
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Nhóm Loại Mô tả chung 
Khiên khí nén Khoá kín ở đầu Việc đào gương lò dưới khí nén được cung cấp thông 

qua một khoá cơ động. Lực khí nén được sử dụng để 
cân bằng với áp lực của đất và của nước ngầm tại mặt 
trước của khiên. Việc thiết kế, vận hành và lắp đặt 
tương đối phức tạp.  

Khiên guồng 
xoắn 

 

Đầu cắt trên 
toàn gương đào 

Việc đào tương tự như công nghệ khoan bằng máy, 
ngoài ra các khiên đều là những bộ phận vận hành độc 
lập, có thể lái được, bố trí ngay phía trước của phần 
công trình ngầm đã được xây dựng.  

Dùng vữa bùn Việc đào được thực hiện trong đất yếu bằng thiết bị 
đào toàn mặt cắt. Vữa bùn dưới áp lực nén được dùng 
để tạo sự cân bằng với áp lực đất và nước ngầm tại 
gương đào, vữa nước này kết hợp giữa đất đào ra nước 
được bơm vào.  

Dùng bentonite 
 

Việc đào được thực hiện trong đất yếu bằng thiết bị 
đào toàn mặt cắt. Vữa bentonite bị nén được dùng để 
tạo sự cân bằng với áp lực đất và nước ngầm tại gương 
đào. Việc xử lý và thải loại vữa bentonite khá phức tạp 
và tốn kém so với vữa nước. 

Khiên áp lực 

Dùng áp lực đất Việc đào được thực hiện trong đất yếu bằng thiết bị 
đào toàn mặt cắt. Phản lực cân bằng được duy trì nhờ 
điều chỉnh tốc độ di chuyển đất vụn ra khỏi gương 
đào, nhờ vậy đảm bảo chống giữ được đất trên mặt 
đào.  

- Vật liệu ống: Loại ống sử dụng trong công nghệ kích đẩy cần có khả năng truyền 
được lực kích đẩy thiết kế từ các bản kích từ giếng kích đẩy đến khiên kích hoặc TBM. 
Những loại vật liệu thường được sử dụng là ống thép, ống BTCT, ống chất dẻo cốt 
sợi… Loại ống bê tông polyme thường được sử dụng trong các dự án xây dựng công 
trình ngầm ở châu Âu theo công nghệ này. Cần sử dụng một loại vật liệu đệm phù hợp 
nối giữa các đốt ống để phân phối đều lực kích đẩy trên toàn bộ mặt cắt ngang của ống 
tại mối nối.  

b) Giếng kích đẩy và giếng nhận 
- Giếng kích đẩy có nhiệm vụ: (1) l khu vực để bố trí thiết bị kích, đưa ống xuống 

và vận chuyển đất đào lên mặt đất; (2) là đối tải để truyền lực kích đẩy một cách đồng 
đều cho các ống; (3) là nơi đặt thiết bị quan trắc; (4) đảm bảo kín nước cho khu vực 
tác nghiệp khi kích đẩy ở vị trí thấp hơn mực nước ngầm; và (5) dùng làm các bộ phận 
kiểm tra, buồng tác nghiệp công trình sau khi hoàn tất công việc lắp đặt công trình.  
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- Giếng nhận có nhiệm vụ: (1) là khu vực thu hồi khiên đào; (2) đảm bảo kín nước 
cho khu vực tác nghiệp khi thi công ở vị trí thấp hơn mực nước ngầm; và (3) dùng làm 
các bộ phận kiểm tra, buồng tác nghiệp công trình sau khi hoàn tất công việc lắp đặt 
công trình. 

Việc định kích cỡ và sơ đồ bố trí giếng kích đẩy và giếng nhận phụ thuộc vào: (1) 
kích thước và cấu hình của thiết bị kích; (2) kiểu loại khiên; (3) kích cỡ của các bộ 
phận của khiên; (4) độ dài và kích thước của đốt ống; (5) các điều kiện về đất và nước 
ngầm; và (7) kiểu hệ thống chống đỡ được sử dụng. Chi phí để xây dựng các giếng 
kích đẩy và giếng nhận có thể chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng chi phí của dự án và 
cần được đánh giá nhằm đưa ra được một thiết kế kinh tế nhất, đáp ứng được mọi yêu 
cầu sử dụng. 

c) Thiết bị kích đẩy 
Thiết bị kích đẩy thường gồm: trạm kích chính và các trạm kích trung gian. 
- Trạm kích chính: lực kích đẩy cần thiết khi thi công kích đẩy có thể từ vài chục 

tấn đến hàng nghìn tấn, phụ thuộc vào kích thước ống, chiều dài đoạn kích đẩy và điều 
kiện đất nền. Thông thường các mỗi trạm kích gồm nhiều kích hoạt động đồng bộ. Các 
kích cần có hành trình càng dài càng tốt, tốt nhất là hành trình kích bằng chiều dài một 
đốt ống. Việc xác định lực kích ép và số lượng kích trong trạm kích phụ thuộc vào: (1) 
các đặc trưng của đất nền; (2) đường kính và chiều dài đoạn ống; (3) độ trơn nhẵn của 
ống và chất bôi trơn khi xây dựng; (4) độ thẳng của tuyến ống; (5) việc sử dụng các 
trạm kích trung gian…Hệ thống kích bao gồm các bộ phận chính: giá/khung kích 
(jacking frame), kích thủy lực (hydraulic jack) và vòng kích đẩy (jacking/thrust ring). 
Các loại kích nhiều tầng thường được sử dụng cho phép tăng chiều dài kích ép trong 
mỗi đợt kích có thể lên tới 4 m. 

- Các trạm kích trung gian: được đặt để hỗ trợ trạm kích chính khi lực kích đẩy cần 
thiết vượt quá cường độ của ống. Khi đó người ta chia chiều dài đoạn ống thành nhiều 
đoạn nhỏ và kích đẩy không đồng thời các đoạn để giảm bớt lực kích đẩy. Mỗi trạm 
kích trung gian thường gồm một số kích với hành trình từ 30 cm đến 100 cm. Khi kích 
của một trạm đã đạt đến hành trình tối đa, trạm kích ở ngay phía sau nó sẽ được khởi 
động và đẩy đoạn ống phía sau tiến lên, đồng thời làm hồi dầu kích của các trạm đã 
kích trước đó. Việc điều khiển các trạm kích trung gian được thực hiện theo lịch trình 
kích đẩy chung của toàn tuyến. Sau khi kết thúc, người ta thu dọn các kích ở trạm kích 
trung gian và bịt kín các vị trí này để chống rò rỉ nước.  

d) Mặt bằng xây dựng và thiết bị phụ trợ 
Mặt bằng xây dựng được tổ chức ở khu vực xung quanh miệng giếng kích đẩy và 

nó đảm bảo để bố trí một số thiết bị và dịch vụ phụ trợ, bao gồm: (1) thiết bị xử lý, tập 
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kết và đổ bỏ đất đào; (2) thiết bị cung cấp năng lượng (điện, khí nén và thuỷ lực…); (3) 
thiết bị trộn, xử lý bơm và thu hồi chất bôi trơn ống; (4) nơi tập kết ống và thiết bị vận 
chuyển và hạ ống; và (5) trung tâm điều khiển và thiết bị giám sát khiên đào. 

2.2. Trình tự công nghệ kích đẩy ống 
Trình tự công nghệ kích đẩy ống có thể được mô tả tóm tắt trong 14 bước như sau: 
- Bước 1: Thi công giếng điều khiển (drive shaft/pit) và giếng nhận; 
- Bước 2: Lắp đặt các bộ phận khung kích và kích thủy lực, điều chỉnh kích thủy 

lực cho đúng với tim tuyến và độ dốc tuyến như thiết kế; 
- Bước 3: Lắp đặt hệ dẫn hướng bằng laze (laser guidance system). Khi hệ thống 

này hoạt động, các tia laze sẽ xác định các điểm được chỉ định theo thiết kế. Trong 
suốt quá trình thao tác kích đẩy ống, cần liên tục kiểm tra sự chính xác của tim tuyến 
đào thực tế dựa vào hệ thống này, các sai lệch cần được điều chỉnh ngay lập tức; 

- Bước 4: Lắp đặt thiết bị đào (khiên hoặc máy khoan hầm-TBM) và điều chỉnh nó 
phù hợp với các yêu cầu thiết kế; 

- Bước 5: Liên kết vòng kích đẩy với khiên đào hoặc máy đào hầm; 
- Bước 6: Đẩy khiên đào hoặc máy đào hầm qua lỗ đã chuẩn bị trước tại giếng kích 

đẩy. Bắt đầu quá trình đào và và vận chuyển đất đào về phía giếng kích đẩy để đưa lên 
mặt đất và đẩy về phía trước cho đến khi khiên đào hoặc máy đào hầm được lắp đặt 
xong. Dịch chuyển của thiết bị kích đẩy được kiểm tra bởi trung tâm điều khiển đặt 
bên ngoài khiên đào hoặc máy đào hầm, ngược lại trong quá trình đào hoặc khoan sẽ 
được kiểm tra bởi các thiết bị kiểm tra đặt trong khiên đào hoặc máy đào hầm; 

- Bước 7: Co các đầu kích lại và đẩy các bản kích để tạo ra một khoảng trống để 
lắp các đốt ống; 

- Bước 8: Lắp đặt đốt ống đầu tiên vào rãnh kích đẩy. Để thao tác khoan được êm 
thuận, các trạm kích trung gian có thể được lắp sau khiên đào hoặc máy đào hầm; 

- Bước 9: Liên kết bản kích đẩy với ống và ống với khiên đào hoặc máy đào hầm; 
- Bước 10: Đẩy ống đầu tiên về phía trước, đào, vận chuyển đất ra giếng kích đẩy 

và đưa lên mặt đất; 
- Bước 11: Lặp lại chu trình trên, cho đến khi chiều dài đoạn ống được lắp đặt 

xong; 
- Bước 12: Di chuyển khiên đào hoặc máy đào hầm ra khỏi giếng nhận; 
- Bước 13: Di chuyển thiết bị kích, các trạm kích trung gian và các rãnh kích ra 

khỏi giếng kích đẩy; 
- Bước 14: Dọn dẹp mặt bằng thi công theo quy định. 
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3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ  
KÍCH ĐẨY 

3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ kích đẩy ống 
- Điều kiện và tình trạng đất nền: Đất dính là loại đất thuận lợi nhất để áp dụng 

công nghệ kích đẩy. Cũng có thể sử dụng công nghệ này trong những điều kiện đất 
nền không ổn định, nhưng cần phải có các giải pháp xử lý đặc biệt, chẳng hạn như hạ 
mực nước ngầm và sử dụng các máy đào toàn mặt cắt mà các máy đào cân bằng áp lực 
đất (Earth Pressure Balance Machines-EPBM). Tuy nhiên khi đó cần phải xem xét 
thật chi tiết ảnh hưởng của việc hạ mực nước ngầm tới hiện trạng nền theo thời gian.  

- Khảo sát địa kỹ thuật không đầy đủ dẫn tới các tai biến địa kỹ thuật: trong thực 
tế xây dựng như điều kiện của đất nền trong thực tế xây dựng đôi khi có thể rất khác so 
với những thông số địa kỹ thuật nhận được trong giai đoạn khảo sát địa chất phục vụ 
thiết kế dẫn đến các tai biến địa kỹ thuật trong quá trình thi công kích đẩy (lún sụt bề 
mặt, mực nước ngầm bị hạ thấp…). Ngoài ra do không có đủ hồ sơ lưu trữ về các công 
trình đã xây dựng cũng như không có đủ điều kiện khảo sát (thiết bị và kinh phí), xác 
suất gặp phải những chướng ngại ngầm bị vùi lấp không dự báo trước được khi tiến 
hành kích đẩy ống có thể khá cao trong các dự án xây dựng các công trình ngầm đô 
thị. Khi gặp các chướng ngại ngầm, việc xử lý chúng có thể mất khá nhiều thời gian và 
gây rủi ro cho các trang thiết bị thi công, đặc biệt là cho khiên đào hoặc máy đào hầm. 
Nhiều trường hợp dẫn tới phải bỏ dở dự án. 

- Lựa chọn sai phương pháp đào (loại khiên đào hoặc máy đào): Việc lựa chọn sai 
phương pháp đào (loại khiên đào hoặc máy đào) có thể dẫn tới không thể kiểm soát 
được ổn định của gương đào, dẫn tới sập đổ gương và gây mất ổn định công trình.  

- Những sai sót trong lựa chọn kích thước và thiết kế giếng kích đẩy: gây ra sự làm 
việc không phù hợp của giếng như: nước hoặc bùn đất tràn vào, đáy giếng không ổn 
định, tường kích thiết kế không hợp lý…, trong một số trường hợp có thể dẫn tới sập 
đổ giếng, gây nguy hiểm cho người và thiết bị thi công. 

- Không đánh giá đúng lực ma sát: Khi không đánh giá đúng lực ma sát trong quá 
trình kích đẩy có thể dẫn tới hư hỏng kích, gây vượt tải và nguy hiểm cho tường kích 
trong giếng kích đẩy hoặc gây vượt tải cho ống trong quá trình kích. 

- Bố trí trạm kích trung gian và tính toán bôi trơn không phù hợp: Dẫn tới không xác 
định được giới hạn của các đặc trưng ma sát của đất ảnh hưởng đến quá trình kích đẩy. 

- Bố trí mặt bằng xây dựng và các thiết bị phụ trợ không phù hợp: gây ảnh hưởng 
đến quá trình vận chuyển đất lên, gây khó khăn khi cấp ống hoặc gây ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh. 
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- Thiết kế ống, vật liệu mối nối, vật liệu chống thấm không hợp lý: có thể gây ra 
phá hoại do ống do vượt tải khi kích đẩy, gây áp lực nền lớn, gây hư hỏng kích, gây 
nước thấm vào đường ống đã xây dựng xong. 

- Lắp đặt khiên đào hoặc máy đào hầm không đúng: đặc biệt là lối vào khiên sẽ 
gây lực ma sát và ứng suất tại mối nối tăng cao ảnh hưởng đến suốt quá trình thi công 
kích đẩy. 

- Thiếu kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thi công: Nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ 
trong thi công kích đẩy, đặc biệt là hướng tuyến và cao độ tuyến sẽ gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng. Khi vượt quá dung sai cho phép của hướng và cao độ tuyến cho 
trong thiết kế có thể gây ra phá hoại liên kết mối nối do biến dạng quá lớn.  

- Không kiểm soát được lực kích đẩy trong thi công: Không kiểm soát được lực 
kích đẩy khi thi công có thể gây ra sự cố cho giếng kích đẩy, gây phá hoại ống, gây hư 
hỏng cho khiên đào hoặc máy đào hầm.  

3.2. Một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng công nghệ kích đẩy 
Việc lựa chọn phương pháp đào phụ thuộc vào tính ổn định của nền. Tính ổn định 

của nền phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của công tác khảo sát địa kỹ thuật.  

a) Khảo sát địa kỹ thuật trong công nghệ kích đẩy ống 
Việc khảo sát địa kỹ thuật phải được tiến hành một cách chi tiết và đầy đủ tại hiện 

trường, đặc biệt là về các thông số của đất nền, mực nước ngầm…Tùy theo loại nền 
mà các thông số nền được quan tâm như sau:  

- Các thông số cho nền là đất không dính: phân loại đất theo sự phân bố thực tế, tính 
thấm của đất, độ chặt, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standart Penetration Test-SPT)… 

- Các thông số cho nền là đất dính: lực dính biểu kiến, cường độ nén nở hông, độ 
chặt, SPT, hàm lượng ẩm, chỉ số dẻo…  

- Các thông số cho nền là đất hỗn hợp: ngoài các thông tin như đối với đất dính 
còn cần các thông số về mực nước ngầm… 

- Các thông số cho nền là đá: mầu sắc, kích cỡ hạt, kiểu thành tạo địa chất, cường 
độ đá, chiều dài lõi khoan thu hồi được (Total Core Recovery-TCR) chiều dài lõi 
khoan đặc chắc thu hồi được (Solid Core Recovery-SCR), chỉ tiêu chất lượng đá (Rock 
Quality Designation-RQD)…  

b) Lựa chọn phương pháp đào hầm và chống đỡ nền trong đất nền không ổn định  
Trong đất nền không ổn định, việc lựa chọn phương pháp đào, các giải pháp chống 

đỡ nền để đảm bảo ổn định gương đào là rất quan trọng. Thông thường đối với điều 
kiện đất nền không ổn định, thường phải sử các phương pháp đào đặc biệt như sử dụng 
khiên khí nén, khiên áp lực vữa (bùn hoặc bentonite), khiên cân bằng áp lực 
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đất…Ngoài ra, đối với điều kiện đất nền không ổn định, công nghệ kích đẩy ống 
thường được sử dụng với các giải pháp chống đỡ nền khác như: (1) hạ thấp mực nước 
ngầm tại vị trí thi công, (2) xử lý nền (grouting) bằng kỹ thuật phun vữa xi măng, vữa 
xi măng/bentonite hoặc các loại vữa hóa học, (3) sử dụng các phương pháp chống đỡ 
trước gương đào và (4) dùng giải pháp đóng băng nền trong một số trường hợp đặc 
biệt… Việc lựa chọn phương pháp đào, các giải pháp chống đỡ nền cần xem xét kỹ 
điều kiện nền và mực nước ngầm.  

4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ  

Qua các nội dung của đề tài, có thể rút ra những nhận xét sau đây: 
- Trong kỹ thuật đào kín, công nghệ kích đẩy ống (Pipe Jacking) là một công nghệ 

khá phù hợp khi xây dựng các công trình ngầm đô thị đặt sâu, đặc biệt là tại các đô thị 
có địa chất phức tạp như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

- Do tính phức tạp của công nghệ, khi xây dựng các dự án theo công nghệ này cần 
có những nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng các vấn đề: về khảo sát địa kỹ thuật, về lựa 
chọn phương pháp đào và các giải pháp chống đỡ nền các, về phân tích thiết kế, về ảnh 
hưởng của quá trình công nghệ đến lún bề mặt, về kết cấu và vật liệu ống, về vật liệu 
mối nối và chống thấm, cũng như trang thiết bị thi công đặc biệt là khiên đào và hệ 
kích đẩy… 

- Qua thực tế áp dụng công nghệ kích đẩy tại Gói thầu số 7 của dự án công trình thoát 
nước Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Thành phố Hồ Chí Minh) do tư vấn và nhà thầu nước ngoài 
thực hiện đã xuất hiện khá nhiều vấn đề kỹ thuật và những bài học kinh nghiệm về công 
nghệ này. Để công nghệ có thể áp dụng thành công trong điều kiện Việt Nam cần phải có 
sự quan tâm của các cơ quan quản lý, những người làm công tác nghiên cứu.  

Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề tài có các kiến nghị sau: 
- Nhu cầu xây dựng công trình ngầm đô thị ở các thành phố lớn của Việt Nam là 

rất lớn. Trong xây dựng công trình ngầm đô thị, kỹ thuật đào kín (Trenchless 
Technology) - trong đó có công nghệ kích đẩy - là một kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh 
tế lớn và đôi khi là duy nhất có thể được sử dụng.  

- Để có thể áp dụng một cách có hiệu quả các kết quả của các đề tài này trong thực 
tế, đề nghị cho phép tiếp tục tiến hành nghiên cứu tiếp các nội dung sau: 

+  Nghiên cứu toàn diện về công nghệ kích đẩy, đặc biệt là việc áp dụng công 
nghệ ở điều kiện địa chất phức tạp như của thành phố Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn một số vấn đề phức tạp trong công nghệ như thiết 
kế và thi công các công trình ngầm có độ dốc thay đổi theo phương thẳng 
đứng và cong theo phương ngang… 
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+  Nghiên cứu chế tạo các thiết bị kích và các thiết bị phụ trợ phù hợp với điều 
kiện chế tạo trong nước để hạn chế tối đa việc nhập khẩu các thiết bị mà Việt 
Nam có thể chế tạo được. 

+  Để có các số liệu phục vụ thiết kế, thi công cần có những đầu tư nghiên cứu 
về mô hình, thu thập các số liệu liên quan đến lún bề mặt, tương tác giữa đất 
và công trình ngầm trong quá trình thi công công trình ngầm theo công nghệ 
kích đẩy ở các loại điều kiện địa chất khác nhau… 

- Đề nghị các cơ quan quản lý như Bộ GTVT, UBND các thành phố lớn như thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và tạo điều kiện cho phép áp dụng công 
nghệ kích đẩy vào trong xây dựng các công trình ngầm đô thị trong tương lai. 
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PHÂN TÍCH ÁP LỰC NGANG TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU 
TƯỜNG - NEO TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 

PGS.TS. BÙI ĐỨC CHÍNH 
Phòng Kế hoạch - Quản lý NCKH và HTQT - Viện 
Khoa học và Công nghệ GTVT 
ThS. NGUYỄN THÁI KHANH 
Viện Chuyên ngành Cầu - Hầm - Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT 

TÓM TẮT: 

Hệ tường - neo trong đất được sử dụng khá phổ biến và hiệu quả trong thi công các 
công trình xây dựng như tường chắn đất, đập chắn, tầng ngầm của nhà cao tầng,... đặc 
biệt là trong các công trình ngầm giao thông đô thị. Năm 2007 Viện Khoa học và Công 
nghệ đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khi áp dụng kết 
cấu tường neo trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam“ Trong bài này giới thiệu các 
phương pháp xác định áp lực ngang của đất lên tường neo, một kết quả nghiên cứu 
quan trọng của đề tài trong nội dung tính toán thiết kế kết cấu tường neo. 

1. MỞ ĐẦU 

Năm 2007 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã tiến hành đề tài cấp Bộ 
“Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khi áp dụng kết cấu tường neo trong thi công công 
trình ngầm ở Việt Nam”. Mục tiêu của đề tài: “Nghiên cứu nắm bắt được quy trình 
công nghệ, các phương pháp phân tích, tính toán, kiểm soát chất lượng trong quá trình 
thi công tiến tới làm chủ công nghệ thi công kết cấu tường neo“. Đề tài đã hoàn thành 
mục tiêu nghiên cứu và bảo vệ đạt loại xuất sắc, với các kết quả chính như sau: 

- Nội dung 1: Tổng quan về áp dụng tường neo trong thi công công trình ngầm trên 
thế giới và ở Việt Nam. 

- Nội dung 2: Những vấn đề KHCN cơ bản của hệ tường - neo trong đất. 

- Nội dung 3: Những vấn đề khảo sát địa kỹ thuật phục vụ việc xây dựng hệ tường 
- neo trong đất. 

- Nội dung 4: Phân tích tính toán và thiết kế hệ tường - neo trong đất. 

- Nội dung 5: Sử dụng các phần mềm địa kỹ thuật trong phân tích tính toán hệ 
tường - neo trong đất.  
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- Nội dung 6: Các giải pháp thi công hệ tường - neo. 

- Nội dung 7: Lựa chọn đề xuất dây chuyền thiết bị đồng bộ phục vụ thi công hệ 
tường - neo trong đất phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

- Nội dung 8: Các phương pháp quan trắc, đo đạc và kiểm soát chất lượng trong 
quá trình thi công. 

- Nội dung 9: Xây dựng dự thảo chỉ dẫn khảo sát và thiết kế kết cấu tường - neo. 

- Nội dung 10: Xây dựng dự thảo chỉ dẫn thi công kết cấu tường - neo. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài vừa có những đóng góp về mặt công nghệ xây 
dựng công trình ngầm đô thị vừa có ý nghĩa bổ sung vào lý thuyết tính toán tường 
chắn một quan niệm/phương pháp tính toán mới. Khác với dạng tường hẫng hay tường 
trọng lực, áp lực ngang của đất tác dụng lên tường có neo, đặc biệt là nhiều hàng neo 
là rất phức tạp và thay đổi theo từng giai đoạn thi công. Giá trị áp lực ngày phụ thuộc 
vào biến dạng ngang của tường. Do phương pháp thi công hệ tường neo “trên xuống” 
với vòng tuần hoàn bao gồm: đào đất, lắp đặt neo, căng neo, và cắt neo, nên mô hình 
áp lực ngang của đất và biến dạng thường được ước lượng không hoàn toàn theo giả 
thiết chủ động (tức là tăng tuyến tính theo chiều sâu) như áp dụng đối với việc thiết kế 
tường hẫng trọng lực hoặc không trọng lực.  

Do đó, việc xác định áp lực ngang của đất tác dụng lên hệ tường-neo, một nội dung 
quan trọng trong việc tính toán toán thiết kế hệ tường neo là rất phức tạp. Đã có nhiều 
nghiên cứu về cả lý thuyết lẫn thực nghiệm trong lĩnh vực này, trong đó phải kể đến 
của nghiên cứu của Terzaghi& Peck [5] và của nhóm nghiên cứu Địa kỹ thuật của Cục 
Đường bộ Liên bang Mỹ [3]. Các nghiên cứu đều tập trung vào việc phân tích lý 
thuyết kết hợp với đo đạc thực nghiệm tại hiện trường. Các giả thiết về áp lực của các 
tác giả này đưa ra đã được thừa nhận rộng rãi nhưng cũng còn có những hạn chế trong 
một số trường hợp nhất định.  

Trong đề tài đã tìm hiểu, phân tích các giả thiết về áp lực ngang của đất tác dụng 
lên hệ tường neo trong các nghiên cứu trên. Ngoài ra, cũng đã tiến hành phân tích hệ 
tường neo bằng phương pháp phần tử hữu hạn để đưa ra các so sánh và khuyến nghị 
đối với việc tính toán hệ tường neo. Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu 
cơ bản về phân tích tính toán hệ tường neo của đề tài. 

2. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN ÁP LỰC NGANG LÊN TƯỜNG 

2.1. Ảnh hưởng của chuyển vị tường đến áp lực ngang của đất lên tường 
Như đã trình bày, áp lực ngang của đất tác dụng lên hệ tường neo phụ thuộc chủ 

yếu vào biến dạng của tường. Để làm sáng tỏ mối liên hệ phụ thuộc đó, năm 1998, một 
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nhóm nghiên cứu của FHWA đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm của một mô hình 
tường 2 hàng neo [3]. Các kết quả đo đạc áp lực ngang của đất tác dụng lên tường, 
chuyển vị của tường đã được đo đạc, ghi lại trong từng giai đoạn thi công. Mô hình 
tường neo được thể hiện như trên hình 1. 

 

Hình 1. Mặt cắt ngang của tường mô hình 
Việc phân bố lại áp lực ngang của đất lên tường và chuyển vị của tường qua từng 

giai đoạn thi công như sau: 
- Giai đoạn đào hẫng: Trong giai đoạn thi công hẫng, đất được đào tới cao độ ngay 

dưới cao độ của hàng neo đầu tiên. Đối với phần tường ở trên cao độ đào đầu tiên, áp 
lực đất và mô hình biến dạng nhìn chung là phù hợp với điều kiện chủ động (tức là 
phân bố áp lực dạng tam giác). 

- Giai đoạn căng kéo hàng neo phía trên: Trong giai đoạn này có sự thay đổi lớn 
trong áp lực ngang của đất do sự căng kéo neo. Trong khi căng neo, tường bị đẩy về 
phía đất chắn làm cho áp lực đất lên tường ở phạm vi gần neo tăng đến giá trị áp lực bị 
động. Khi lực trong neo giảm đến giá trị áp lực đóng neo, thường là bằng 75% đến 
100% của tải trọng thiết kế, áp lực giảm xuống và có có dạng hình chông xung quanh 
khu vực neo. Giá trị áp lực này tiếp cận đến giá trị áp lực chủ động. 

- Giai đoạn đào đất tới hàng neo dưới cùng: Khi đào đất xuống phía dưới, tường 
bị đẩy ra phía ngoài và sẽ có sự phân bố lại áp lực đất. Áp lực đất giữa hàng neo phía 
trên và và đáy hố đào giảm xuống và tải trọng được phân bố lại lên hàng neo phía trên. 

- Giai đoạn kết thúc xây dựng: Việc căng kéo hàng neo cuối cùng cũng sẽ tạo ra 
biến dạng cục bộ của tường tương tự như trường hợp căng hàng neo thứ nhất. Áp lực 
ngang cũng có dạng hình chuông ở vị trí hàng neo thứ hai, và lúc này biểu đồ áp lực có 
dạng gần với biểu đồ hình thang.  

Qua ví dụ thực nghiệm trên có thể thấy rằng, biểu đồ áp lực đất lên tường trong đất 
có neo là rất phức tạp và thay đổi theo từng giai đoạn thi công. Giá trị áp lực ngang 
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phụ thuộc vào sơ đồ biến dạng của tường. Trong khi đó sơ đồ biến dạng của tường lại 
phụ thuộc vào độ cứng của tường, sức kháng cắt của đất, số hàng neo, khoảng cách 
giữa các hàng neo, lực trong neo,... Do đó việc xác định được áp lực đất lên tường 
chắn có neo đều phải được nghiên cứu dựa trên các thực nghiệm. 

2.2. Các giả thiết tính toán áp lực ngang lên tường có neo 
a) Giới thiệu chung 
Như đã trình bày ở trên, áp lực ngang của đất lên tường phụ thuộc vào giá trị và sơ 

đồ biến dạng của tường. Đối với các tường hẫng, tường không trọng lực không có neo 
có thể các công thức tính áp lực chủ động theo Rankine hay Coulomb để tính toán. 

Đối với các tường trong đất có neo thi công theo phương pháp “Top-down” thì sơ 
đồ biến dạng của tường phức tạp hơn, do đó giả thiết áp lực chủ động theo Rankine 
hay Coulomb là không phù hợp. Cường độ kháng cắt của đất, độ cứng của tường, độ 
nghiêng của neo, khoảng cách các neo theo phương đứng, lực khi đóng neo,… ảnh 
hưởng trực tiếp tới sơ đồ biến dạng của tường và qua đó ảnh hưởng đến biểu đồ áp lực 
đất lên tường.  

Từ năm 1967-1969, Terzaghi và Peck đã có các nghiên cứu bán thực nghiệm về áp 
lực đất lên tường neo [5]. Các nghiên cứu tập trung vào 3 loại đất: đất cát, sét cứng và 
sét mềm đến trung bình. Năm 1971, Henkel đã điều chỉnh công thức tính áp lực đất 
lớn nhất của Terzaghi và Peck đối với đất sét mềm đến trung bình có xét đến sự lún 
của dưới đáy hố đào [2]. Đến năm 1998, sau rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm, trong 
báo cáo FHWA-RD-97-130 đã trình bày các biểu đồ áp lực đất khuyến nghị của 
FHWA. Đây là một chương trình nghiên cứu quy mô và đầy đủ nhất về vấn đề neo và 
hệ tường neo của FHWA. Các công thức tính theo khuyến nghị của họ có thể coi là sự 
kết hợp của các nghiên cứu thực nghiệm mới nhất và các công thức của Terzaghi và 
Peck. 

b) Biểu đồ áp lực đất biểu kiến của Terzaghi và Peck 
Biểu đồ áp lực đất biểu kiến theo Terzaghi và Peck có dạng hình chữ nhật hoặc 

hình thang. Các biểu đồ này được trình bày trên hình 2. Tung độ lớn nhất của biểu đồ 
áp lực đất được biểu thị bằng giá trị p. Biểu đồ này dược xây dựng dựa vào các giả 
thiết sau: 

- Chiều sâu hố đào được coi là lớn hơn 6m và tương đối rộng. Chuyển vị của tường 
được xem là đủ lớn để huy động hết được giá trị cường độ kháng cắt của đất. 

- Mực nước ngầm được coi là ở phía dưới đáy hố đào đối với cát, và đối với đất sét 
vị trí của nó không quan trọng. Do đó tải trọng do áp lực nước không được xét đến 
trong phân tích này. 
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- Khối đất được xem là đồng nhất và ứng xử của đất khi chịu cắt được xem là thoát 
nước đối với cát và không thoát nước đối với sét, điều này có nghĩa là mới chỉ xét đến 
tải trọng ngắn hạn. 

 

 (a) Cát  (b) Sét cứng  (c) Sét mềm đến trung bình 

Hình 2. Biểu đồ áp lực ngang lên tường neo của Terzaghi và Peck 
c) Biểu đồ áp lực đất khuyến nghị của FHWA 
Như đã trình bày, năm 1998, một nhóm nghiên cứu của FHWA đã tiến hành một 

nghiên cứu rất chi tiết về hệ neo trong đất và tường neo. Qua rất nhiều kết quả đo đạc 
thực tế nhóm nghiên cứu đã đưa ra các biểu đồ áp lực đất cho 3 loại đất như Terzaghi 
và Peck. Tuy nhiên, không giống như biểu đồ của Terzaghi và Peck, biểu đồ theo 
khuyến nghị của FHWA còn xét đến vị trí và số lượng hàng neo cũng như vấn đề lún 
ở đấy hố đào đối với đất sét. Các biểu đồ đều có dạng hình thang đối với cả đất cát 
và sét. 

 

Pp = 
2/3H

  
1 n+1

Pp = 
H-1/3H -1/3H

 

 (a) Một hàng neo  (b) Nhiều hàng neo 

Hình 3. Biểu đồ áp lực ngang lên tường neo đối với  
cát theo khuyến nghị của FHWA 
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 (a) Một hàng neo  (b) Nhiều hàng neo 

Hình 4. Biểu đồ áp lực ngang lên tường neo  
đối với sét cứng theo khuyến nghị của FHWA 

Đối với đất sét trung bình đến mềm, biểu đồ của FHWA là tương tự như biểu đồ 
của Terzaghi và Peck. Tuy nhiên giá trị hệ số áp lực ngang KA theo biểu đồ này có xét 
đến độ lún của đáy hố đào.  

d) Biểu đồ áp lực đất đối với tường đi qua nhiều lớp đất 
Có thể thấy rằng, các biểu đồ áp lực đất của FHWA là hoàn chỉnh hơn các giả thiết 

của Terzaghi và các tác giả khác trước đó vì đã xét đến các yếu tố như số lượng hàng 
neo, độ lún của đất dưới đáy hố đào.  

Tuy nhiên các nghiên cứu này chỉ mới xét trong trường hợp tường đi qua một lớp 
đất. Bài toán tường đi qua nhiều lớp đất là khá phức tạp và hiện chưa có một nghiên 
cứu thực nghiệm chi tiết về vấn đề này. Việc tính toán lý thuyết biểu đồ áp lực ngang 
trong trường hợp này có thể sử dụng phương pháp phân phối lại áp lực chủ động 
(redistributing active earth pressure method). Nội dung cơ bản của phương pháp này 
có thể tóm tắt như sau: 

- Xác định áp lực chủ động tác dụng lên tường trên toàn bộ chiều sâu hố đào và 
xác định được lực tổng cộng tác dụng lên tường. Việc xác định áp lực này có thể sử 
dụng các phương pháp phân tích địa kỹ thuật truyền thống với giả thiết toàn bộ cường 
độ kháng cắt của đất đã được huy động. 

- Nhân giá trị lực ngang tổng cộng vừa tính được ở trên với hệ số từ 1.3-2.0 tùy 
thuộc vào độ cứng của tường. 

- Phân phối tổng lực ngang có hệ số ở trên thành dạng biểu đồ áp lực ngang biểu 
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kiến dạng hình thang tường tự như trên hình 4. Từ đó có được biểu đồ áp lực ngang tác 
dụng lên hệ tường neo. 

Phương pháp tính trên chỉ nên áp dụng đối với trường hợp mặt cắt địa chất tốt, mặt 
phẳng phá hoại trên bề mặt không lan rộng xuống đến đáy hố đào hoặc tải trọng chất 
thêm trên bề mặt là đồng đều. Đối với các trường hợp khác việc áp dụng phương pháp 
này là không phù hợp và nên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn được trình bày 
sau đây. 

3. PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ TƯỜNG NEO BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP PTHH 

Việc ứng dụng phương pháp PTHH trong phân tích sự làm việc của tường và neo 
được nghiên cứu từ những năm 70 (Wong, 1971; Palmer & Kenny, 1972; Jaworski, 
1973; Clough & Tsui, 1974,…). Cho đến nay đã có rất nhiều phần mềm địa kỹ thuật 
của các hãng lớn có chức năng phân tích này như phần mềm Plaxis BV, SageCrisp, 
Midas/GTS,… 

Nguyên tắc của phương pháp PTHH là áp lực ngang của đất lên tường không được 
giả thiết trước mà được xác định thông qua việc giải bài toán tiếp xúc về tác dụng 
tương hỗ giữa tường và đất đá xung quanh. Trong quá trình đào đất, căng neo sự tác 
dụng tương hỗ giữa tường và đất đá có sự thay đổi dẫn đến sự phân bố lại ứng suất, 
chuyển vị. Qua đó có thể xác định được áp lực đất lên tường, chuyển vị của tường của 
tường cũng như trường ứng suất trong đất đá xung quanh. 

Phương pháp PTHH là công cụ rất hiệu quả vì nó đã xét đến tất cả các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự làm việc của tường-neo như: độ cứng của tường, khoảng cách các hàng 
neo, lực căng neo, cường độ kháng cắt của đất,… Đặc biệt là nó có thể mô tả được 
trường hợp tường đào qua nhiều lớp đất khác nhau. Ngoài ra, phương pháp này còn có 
thể phân tích được ứng xử của hệ trong từng giai đoạn thi công. 

4. MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Trong đề tài đã tiến hành tính toán một số ví dụ theo 2 phương pháp: theo biểu đồ 
của FHWA và phân tích bằng phương pháp PTHH (sử dụng phần mềm Plaxis 2D 
V7.2).  

- Trường hợp 1: tính cho đất cát (gồm 3 trường hợp con: 1A, 1B, 1C ứng với 
trường hợp 1, 2, 3 hàng neo). 

- Trường hợp 2: tính cho đất sét cứng (gồm 3 trường hợp con: 2A, 2B, 2C ứng với 
trường hợp 1, 2, 3 hàng neo). 

Đặc trưng cơ lý của đất trong các ví dụ lấy theo bảng 1. 
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Trình tự tính toán theo phương pháp biểu đồ áp lực của FHWA như sau: 
- Từ số lượng hàng neo, loại đất có thể xác định được dạng của biểu đồ áp lực 

ngang của đất tác dụng lên tường. 
- Tính toán các giá trị áp lực ngng lên tường theo các công thức như trên các hình 

3 và hình 4. 
- Phân tích tường chịu tác dụng của áp lực ngang như một dầm kê trên các gối đàn 

hồi là các neo. Từ đó có thể xác định được nội lực cũng như chuyển vị của tường. 

Bảng 1. Các tính chất của các lớp đất 

Thông số Sét Cát Đơn vị 
Mô hình vật liệu 
Dạng ứng xử  
Trọng lượng khô 
Trọng lượng ướt 
Hệ số thấm (ngang) 
Hệ số thấm (dọc) 
Mô đun đàn hồi 
Hệ số Poisson 
Lực dính 
Góc ma sát 

Mohr-Coulomb 
Thoát nước 

16 
18 

0.001 
0.001 
10000 
0.35 
5.0 
25 

Mohr-Coulmmb 
Thoát nước 

17 
20 
1.0 
1.0 

40000 
0.3 
1.0 
32 

- 
- 

kN/m3 

kN/m3 

m/ngày 
m/ngày 
kN/m2 

- 
kN/m2 

o (độ) 

Sau khi tiến hành tính toán theo 2 phương pháp ta có bảng kết quả tính toán mô 
men lớn nhất và chuyển vị ngang lớn nhất của tường như sau: 

Bảng 2. Kết quả tính toán một số ví dụ 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 
Giá trị Phương 

pháp tính 1A 1B 1C 2A 2B 2C 
FHWA 98.84 168.43 182.26 118.55 210.60 235.35 
PTHH 90.25 138.44 143.54 110.81 178.05 186.43 

Mô men 
max 

(kNm/m) Sai số (%) 8.7 17.8 21.2 6.5 15.5 20.8 
FHWA 17.5 23.4 25.1 21.5 28.3 31.6 
PTHH 15.5 19.4 20.6 19.2 23.9 26.1 Chuyển vị 

max (mm) 
Sai số (%) 11.4 17.1 17.9 10.7 15.7 17.4 

5. NHẬN XÉT, KHUYẾN NGHỊ 

Từ các phân tích và kết quả tính toán trên có thể đưa ra một số nhận xét và khuyến 
nghị như sau: 
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5.1. Một số nhận xét 
- Không giống như các tường hẫng không có neo cố, áp lực ngang của đất lên 

tường neo phụ thuộc chủ yếu vào biến dạng (chuyển vị) của tường. Trong khi đó, 
chuyển vị của tường lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sức kháng cắt của đất, độ 
cứng của tường, lực cắt neo, khoảng cách các neo theo phương đứng, độ nghiêng của 
neo,… Do đó việc xác định được áp lực ngang lên tường neo (đặc biệt là tường có 
nhiều hàng neo) là rất phức tạp. 

- Các biểu đồ theo khuyến nghị của FHWA là kết quả điều chỉnh biểu đồ của 
Terzaghi và Peck, có xét đến yếu tố số lượng hàng neo và độ lún của đáy hố đào có thể 
được coi là các biểu đồ hoàn chỉnh nhất hiện nay. 

- Kết quả phân tích bằng phương pháp PTHH và các biểu đồ biểu kiến của FHWA 
là tương đối phù hợp với tường có 1 hàng neo. Khi số lượng hàng neo nhiều, thì sự 
khác biệt là rất lớn. Đặc biệt khi tường đào qua nhiều lớp đất khác nhau thì việc áp 
dụng các biểu đồ biểu kiến là rất khó khăn, trong trường hợp này, phương pháp PTHH 
tỏ ra đặc biệt có hiệu quả. 

- Các phần mềm địa kỹ thuật như Plaxis BV, Sage Crisp, Midas/GTS, …là công cụ 
rất hiệu quả để phân tích sự làm việc của hệ tường - neo. Tuy nhiên các phần mềm này 
yêu cầu rất nhiều các thông số đầu vào của các lớp đất. Các thông số này ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả phân tích tính toán. Vì vậy người sử dụng phần mềm cũng phải 
hết sức thận trọng và phải am hiểu sâu về cơ học đất. 

5.2. Khuyến nghị 
- Đối với tường có chiều sâu nhỏ, chỉ có một hàng neo thì việc áp dụng các biểu đồ 

áp lực ngang biểu kiến của FHWA để tính toán là rất đơn giản, nhanh chóng, thuận 
tiện và cho kết quả hợp lý. 

- Khi tường có độ sâu lớn, nhiều hàng neo thì có thể áp dụng kết hợp 2 phương 
pháp để so sánh đối chiếu. Đặc biệt khi tường qua nhiều lớp đất khác nhau thì nên áp 
dụng phương pháp PTHH để phân tích tính toán. 
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM  
CÓ CHIỀU SÂU LỚN KẾT HỢP GIA TẢI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 

CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI  

NGUYỄN THANH TRÀ  
Phó GĐ Ban điều hành dự án 

1. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU  

1.1. Cọc đất xi măng 
Là phương pháp dùng thiết bị trộn xi măng với đất dưới sâu để đạt được cột đất xi 

măng có cường độ nhất định để đảm bảo có đủ khả năng mang tải công trình bên trên. 
Phương pháp này tiến độ nhanh nhưng giá thành cao so với các phương pháp khác. 
Đường kính cột đất xi măng có thể đến 1600 mm. Có thể dùng phương pháp này đối 
với đất yếu bão hoà nước. 

1.2. Cọc cát đầm 
Phương pháp này dùng dùng thiết bị thi công cọc cát và có quá trình đầm kết hợp 

rung để có được đường kính cọc cát đến 1200 mm. Đường kính cọc cát đầm được tạo 
ra lớn hơn đường kính lưỡi khoan. Biện pháp này giá thành rẻ hơn phương pháp cột 
đất trộn xi măng tuy nhiên vẫn được xem là biện pháp đắt tiền. Sau khi thi công có thể 
đưa vào mang tải công trình không cần thời gian chờ lún. Có thể dùng phương pháp 
này đối với đất yếu bão hoà nước. 

1.3. Giếng cát kết hợp gia tải trước 
Với biện pháp này, công tác thi công gần giống với cọc cát đầm tuy nhiên có sự 

khác nhau là đường kính giếng cát sẽ bằng với đường kính lưỡi khoan hạ cát. Đường 
kính thông thường có thể đạt 400 mm. Với phương pháp này thì công tác gia tải phải 
được áp dụng để ép nước ra khỏi nền đất yếu bão hoà nước có hệ số rỗng cao. 

1.4. Bấc thấm kết hợp gia tải trước 
Thay bằng việc dùng giếng cát bấc thấm hay còn gọi là cọc bản nhựa PVD 

(Prefabricated Vertical Drain) được dùng để làm đường thoát nước thẳng đứng nhằm 
tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất yếu theo thời gian. Việc dùng PVD phải 
được kết hợp với gia tải trước. Nguyên lý của phương pháp này được thể hiện theo 
hình sau đây. 
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2. THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN BẰNG PVD KẾT HỢP GIA TẢI 

2.1. So sánh lựa chọn phương pháp xử lý nền bằng PVD áp dụng cho dự án 
Quan điểm chủ đạo của phương pháp này được thể hiện ở hình 1. Sau khi gia tải 

trước nền đất sẽ đạt đến độ cố kết yêu cầu tương ứng với tải trọng khai thác. Độ lún từ 
biến được xem xét trong vòng 20 năm khai thác của dự án. 
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Hình 1 

2.2. Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho dự án 
Ống lấy mẫu piston được dùng để lấy mẫu nguyên dạng cho nền đất yếu. Với ống 

mẫu piston thì chất lượng mẫu lấy được bảo đảm nguyên dạng từ đó các kết quả thử 
nghiệm trong phòng sẽ cho thông số rất chuẩn cho việc phân tích cố kết của nền đất yếu 
khi được xử lý bằng bấc thấm kết hợp với gia tải trước. Các thử nghiệm sau đây được áp 
dụng trong giai đoạn thiết kế chi tiết của dự án cho hạng mục xử lý nền đất yếu. 

- CRST (Constant Rate of Strain Consolidation Test): Thí nghiệm cố kết với tốc độ 
biến dạng không đổi. Dữ liệu liên tục và việc xác định áp suất tiền cố kết cũng được 
tiến hành một cách chính xác dựa trên dữ liệu này. 

- IL (Increment Loading Consolidation Test): Thí nghiệm nén cố kết vối biện pháp 
gia tải từng cấp tuy nhiên, cấp gia tải xung quanh áp suất tiền cố kết sẽ được lựa chọn 
nhỏ hơn ds/s=0.50 để có thể xác định một cách chính xác áp suất tiền cố kết. 
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- Piezocone (CPTU) xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng để xác định tính đồng 
nhất của nền đất yếu thông qua sức chống mũi, ma sát thành và áp lực nước lỗ rỗng 
đồng thời xác định quan hệ của sức chống cắt không thoát nước với chiều sâu. Thí 
nghiệm này cũng được thực hiện trước khi gia tải để xác nhận mức độ tăng của sức 
chống cắt không thoát nước sau khi xử lý nền. 

- FVT cắt cánh hiện trường dùng để xác định khác chính xác quan hệ giữa sức 
chống cắt theo chiều sâu của nền đất yếu cho đất nguyên dạng ngay tại hiện trường. 
Thí nghiệm này cũng được thực hiện trước khi gia tải để xác nhận mức độ tăng của 
sức chống cắt không thoát nước sau khi xử lý nền 

- Direct Simple Shear Test (DST) để xác định tỷ số ứng suất ở trạng thái cố kết 
thường cho đất nền làm cơ sở cho việc tính toán mức độ gia tăng sức chống cắt của đất 
nền sau khi xử lý nền bằng bấc thấm kết hợp với gia tải trước. 

- Torvane Test cắt cánh bằng tay, để xác định sức chống cắt của nền đất yếu ngay 
sau khi lấy mẫu. 

- Kết hợp với các thử nghiệm trong phòng thông thường khác để xác định tất cả 
các chỉ tiêu cơ lý liên quan cho nền đất yếu. 

2.3. Lựa chọn thông số tính toán giai đoạn thiết kế 
Thông số tính toán theo trình bày dưới đây: 
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3. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN QUAN TRẮC 

3.1. Quan trắc lún mặt 
a) Mục đích 
Bàn đo chiều dày cát: dùng để xác định khối lượng cát đắp nền để thanh toán khối 

lượng và kiểm tra, khống chế chiều cao đắp theo thiết kế. 
Bàn đo lún: dùng để đo chính xác độ lún nền đường. 
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b) Cấu tạo: 

 

Hình 4. Cấu tạo bàn đo lún 
3.2. Quan trắc lún sâu 
a) Mục đích 
Dùng để đo độ sâu lún tại một vị trí nhất định cũng như để kiểm tra lại độ chính 

xác của các bàn đo lún.  

b) Cấu tạo 

 

Hình 5. Cấu tạo và lắp đặt Extensometer 
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Hình 6. Sơ đồ cấu tạo cố định nhện từ vào vị trí cố định 

 

Hình 7. Sơ đồ đo tổng quát 

3.3. Quan trắc áp lực đất 
a) Mục đích 
Dùng để kiểm tra lại tải trọng tác dụng bên ngoài vào nền. Đây là thiết bị đo ứng 

suất tổng, nên có thể kiểm tra trọng lượng riêng của nền đắp đảm bảo lớn hơn yêu cầu 
(gama = P/Hđắp). 

Thiết bị này đặc biệt hữu dụng với nền được xử lý bằng phương pháp cố kết chân 
không, với thiết bị này có thể kiểm tra được ứng suất tác dụng vào nền do hút chân không. 

b) Cấu tạo 
Với công dụng đo ứng suất khác nhau, sẽ có các loại đo ứng suất khác nhau. Trong 

phần này, giới thiệu loại đo ứng suất tổng thẳng đứng trong thân nền đắp (một số loại 
dùng đo ứng suất tiếp tuyến, hướng tâm trong thi công đường hầm..). 

Đặc trưng cho loại này có 2 dạng để đo ứng suất tổng: loại đo ứng suất tổng dạng hơi 
(phneumatic pressure) và dạng đo ứng suất tổng bằng dây rung (vibrating wire pressure).  
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Hình 8. Cấu tạo các loại EPC 
Đặc điểm chung của 2 loại này là bao gồm 2 tấm thép không gỉ được hàn kín lại 

với nhau. Giữa 2 tấm thép được làm rỗng và chứa đầy chất lỏng không chịu nén.  
Bàn đo được lắp đặt ở bề mặt nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp với nền đất. Ứng suất 

tổng tác dụng đến bề mặt bàn đo rồi truyền đến chất lỏng bên trong bàn đo và được đo 
bằng bộ truyền dẫn hơi hoặc dây rung. Giá trị này sẽ được lưu lại trong máy ghi và 
dựa vào các hệ số của nhà sản xuất (khác nhau đối với mỗi bàn đo) để chuyển thành 
giá trị đo ứng suất. 

3.4. Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng 
a) Mục đích 
Xác định áp lực nước lỗ rỗng trong nền gia tải nhằm mục đích kiểm tra lại các quá 

trình phân tích ngược có phù hợp với kết quả quan trắc áp lực nước lỗ rỗng hay không. 
Ngoài ra, xác định áp lực nước lỗ rỗng còn để xác định độ cố kết của nền sau một thời 
gian gia tải nhất định. 

Xác định áp lực nước lỗ rỗng cần kết hợp với quan trắc mực nước tĩnh (đo trong 
ống stand pipe) để xác định áp lực nước lỗ rỗng thặng dư. 

Áp lực nước lỗ rỗng thặng dư (Excess Pore Water Pressure-EPWP) sẽ tăng dần 
dựa trên chiều cao gia tải. Sau khi kết thúc gia tải, EPWP sẽ giảm dần tùy theo mức độ 
cố kết và có xu hướng giảm về giá trị zero. 

Thiết bị này dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng tại một vị trí chiều sâu nhất định.  

b) Cấu tạo 
Mỗi piezometer được lắp đặt tại mỗi vị trí lỗ khoan riêng. Sau khi lắp đặt 

piezometer vào lỗ khoan, tiến hành rót lớp cát lọc vào phủ piezo. Phía trên đầu piezo 
được bịt kín bằng betonit để phân cách nước lỗ rỗng ở mũi. Phần còn lại trong lỗ 
khoan được bơm vữa bentonit để ngăn dòng nước đi lên. 
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Hình 9. Sơ đồ các bước lắp đặt piezometer Hình 10. Tổng thể lắp đặt 

3.5. Quan trắc mực nước bằng ống đứng (stand pipes) 
a) Mục đích 
Dùng để đo mực nước tĩnh trong suốt quá trình gia tải. Mực nước này được đo để 

kết hợp với kết quả đo áp lực nước lỗ rỗng để tính áp lực nước lỗ rỗng thặng dư. Ngoài 
ra, giá trị này cũng được đưa vào để phân tích ngược quá trình lún dựa trên số liệu 
quan trắc độ lún, lịch sử gia tải và biến đổi mực nước tĩnh. 

Kết hợp với thiết bị đo ứng suất tổng EPC để tính ứng suất hiệu quả. 
Cần phân biệt rõ mực nước tĩnh và mực nước động. Mực nước tĩnh là mực nước 

ổn định không do một tác dụng tức thời như ảnh hưởng của bơm nước và nó đại diện 
trên một khu vực nhất định. Mực nước động là mực nước thay đổi liên tục và không 
đại diện chung trên một khu vực trong một thời gian nhất định. Việc nhầm lẫn giữa 
mực nước động và tĩnh khi đưa vào tính toán sẽ làm kết quả sai khác đi nhiều. 

b) Cấu tạo 
Ống PVC được đục lỗ từ đáy ống đến cao trình mặt đất. Tiến hành bọc vải địa 

không dệt 2 lớp rồi thả xuống lỗ khoan sẵn. Sau khi đưa xuống đúng chiều sâu, phần 
rỗng giữa ống và lỗ khoan được đắp lại bằng cát hạt thô. 
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Hình 11. Cấu tạo lắp đặt ống đo mực nước 
3.6. Quan trắc chuyển vị ngang bằng inclinometer 
a) Mục đích 
Dùng để quan trắc chuyển vị ngang tại các vị trí mái dốc (được lắp đặt ở chân mái 

dốc) từ đỉnh nền đến đáy lớp đất yếu. Thiết bị này cần phải được lắp đặt kết hợp cùng 
lúc với bàn đo quan trắc lún (được lắp đặt ở vai ta luy) để kiểm toán ổn định trong quá 
trình thi công bằng biểu đồ Matsuo-Kawamura hoặc Tominaga-Hashimoto. 

b) Cấu tạo 
Hệ thống này bao gồm: ống đo, đầu dò đo độ nghiêng, cáp, bộ puli và đầu đọc dữ liệu. 

Độ nghiêng trong thân đầu dò được đo bằng hai gia tốc kế cân bằng lực. Một gia tốc kế đo 
độ nghiêng trong mặt phẳng của rãnh, một gia tốc kế đo độ nghiêng trong mặt phẳng 
vuông góc với rãnh. Đo đạc độ nghiêng được chuyển thành chuyển vị ngang. Sự thay đổi 
được so sánh giữa chuyển vị ngang ban đầu và chuyển vị ngang hiện tại. 

 

Hình 12. Sơ họa tính toán độ nghiêng 
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Hình 13. Cấu tạo lắp đặt 

4. TIÊU CHUẨN DỠ TẢI DỰA TRÊN SỐ LIỆU QUAN TRẮC VÀ DỰ BÁO 

4.1. Dựa vào dữ liệu bàn đo lún theo U(%) 
Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án thì độ cố kết phải đạt 80% độ lún tổng bao gồm 

cả phần từ biến trước khi tiến hành dỡ tải. Dưới đây trình bày một phân tích điển hình 
so sánh dữ liệu quan trắc với dữ liệu tính toán để xác nhận sự đúng đắn của mô hình 
dùng trong phân tích cố kết của nền đất. Thông số của nền đất yếu có thể được thay 
đổi trong quá trình thi công để có được lời giải phù hợp nhất so với tính toán. 
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4.2. Dựa vào dữ liệu thí nghiệm hiện trường Piezocone, FVT và dự báo theo su 
Thử nghiệm hiện trường gồm Piezocone và FVT được thực hiện ngay khi nền đất 

đạt độ cố kết 80% để xác nhận sự tăng lên của sức chống cắt không thoát nước. Dưới 
đây trình bày một kết quả điển hình cho một khu vực điển hình về sức chống cắt theo 
Piezocone, FVT và dự báo theo bài toán phân tích cố kết thấm cho nền đất yếu. 
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5. CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC THOÁT NƯỚC KHI GIA TẢI 

5.1. Hệ thống bấc thấm đứng PVD 
a) Mục đích 
Bấc thấm đứng được sử dụng để gia cố nền đất yếu, làm tăng thời gian lún, tăng 

nhanh sức chống cắt trong một thời gian ngắn do nền cố kết. 
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b) Cấu tạo 
Bấc thấm đứng được cấu tạo từ hai lớp: lớp áo lọc bằng vải địa kỹ thuật không dệt, 

sợi liên tục PP hoặc PET 100%, không thêm bất cứ chất kết dính nào và lớp lõi thoát 
nước được đùn bằng nhựa PP. 

 

Hình 16. Cấu tạo bấc thấm đứng 
5.2. Hệ thống bấc thấm ngang SB drain 
a) Mục đích 
Thu nước trong khu vực gia tải và dẫn về rãnh thu nước. 
Thay thế cho lớp cát hạt trung, là lớp lọc trong các thiết kế và thi công truyền thống. 
b) Cấu tạo 
Bấc thấm ngang được cấu tạo từ hai lớp: lớp áo lọc bằng vải địa kỹ thuật không 

dệt, sợi liên tục PP hoặc PET 100%, không thêm bất cứ chất kết dính nào và lớp lõi 
thoát nước được đùn bằng nhựa PP. 

 

Hình 17. Cấu tạo bấc thấm ngang 
5.3. Hệ thống giếng thu nước 
a) Mục đích 
Thu nước thoát ra do ảnh hưởng gia tải, nếu quá trình này không thực hiện dẫn đến 

mực nước cao, nền không lún do áp lực đẩy nổi. 
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b) Cấu tạo 

 

Hình 18. Cấu tạo giếng bơm 

 

Hình 19. Cấu tạo rãnh thu nước 

 

Hình 20. Cấu tạo mối nối của giếng bơm và ống thu nước trong rãnh 
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6. THIẾT KẾ XỬ LÝ ĐẤT YẾU ÁP DỤNG TẠI CẢNG CÁI MÉP 

 

Hình 21. Bình đồ công tác xử lý đất yếu 
6.1. Tiêu chí quyết định và tiến trình thực hiện công tác dỡ tải 
a) Tiêu chí quyết định dỡ tải 
Theo yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác xử lý nền đất yếu cảng Cái Mép: 

“độ lún dư (còn lại) cho phép tối đa phải bé hơn 20% tổng độ lún tính tới thời điểm 
sau 20 năm vận hành khai thác cảng”. 

Ngoài ra thử nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) và xuyên tĩnh có đo áp lực nước 
lỗ rỗng (Piezocone - CPTU) cũng được tiến hành để đánh giá sự gia tăng của sức 
chống cắt không thoát nước trong nền đất. 

b) Tiến trình thực hiện công tác dỡ tải 
- Bước 1: trước thời điểm dỡ tải 1 tháng (theo dự kiến): Nhà thầu cập nhật số liệu 

quan trắc mới nhất để phân tích đánh giá về thời điểm dỡ tải cũng như mức độ cố kết 
đạt được tính đến thời điểm này và đồng thời nêu lên thời điểm dự kiến dỡ tải (Khi đã 
đạt yêu cầu trong tiêu chuẩn kỹ thuật).  

+  Phân tích tính toán lún cố kết từ số liệu quan trắc thực tế theo phương pháp 
tính toán lý thuyết theo phương pháp sai phân hữu hạn và phương pháp 
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Asaoka. Nếu kết quả phân tích dự đoán cho thấy độ lún còn lại sau khi dỡ tải 
bé hơn 20% tổng độ lún sau 20 năm vận hành khai thác cảng thì cho phép 
tiến hành các công tác tiếp theo; 

+  Số liệu quan trắc và số liệu tính toán được xác nhận là phù hợp với nhau và 
số liệu tính toán được dùng để đánh giá độ lún tổng sau 20 năm hoạt động 
được Nhà thầu đệ trình trong các báo cáo đánh giá gia tải. 

- Bước 2: trước khi dỡ tải 1 tuần (theo dự kiến): Nhà thầu tiếp tục trình số liệu 
quan trắc và số liệu tính toán nhằm thể hiện tính đúng đắn của đường cong lún tính 
toán khi so sánh với số liệu quan trắc thực tế. 

- Bước 3: ngay tại thời điểm dỡ tải (theo dự kiến): Nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư 
sẽ tham gia công tác nghiệm thu lần cuối bằng việc đo độ lún ngay tại thời điểm dự 
kiến dỡ tải trong nêu trong hai lần đệ trình thứ nhất và thứ hai trước đó. Ngay sau công 
tác nghiệm thu lần cuối, thử nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) và xuyên tĩnh có đo 
áp lực nước lỗ rỗng (Piezocone – CPTU) được tiến hành để xác nhận sự gia tăng của 
sức chống cắt không thoát nước sau khi xử lý bằng gia tải. 

+  Nếu độ lún và độ cố kết thực tế của nền đất đạt được các yêu cầu dự kiến, Tư 
vấn sẽ chấp thuận cho phép Nhà thầu thực hiện công tác dỡ tải.  

+  Nếu độ lún và độ cố kết thực tế không đạt yêu cầu dự kiến, giữ nguyên công 
tác gia tải, Tư vấn và Nhà thầu sẽ phân tích tính toán lại và đề xuất giải pháp 
khắc phục (nếu cần thiết) để đảm bảo thời gian thực hiện công tác xử lý nền 
đất yếu không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của gói thầu. 

6.2. Phương pháp tính toán kiểm tra 
- Trong suốt quá trình thi công xử lý nền đất yếu, các thiết bị quan trắc gồm: bàn 

quan trắc lún (settlement plates), thiết bị đo độ lún sâu (extensometer), thiết bị đo áp 
lực nước lỗ rỗng (piezometer), giếng quan trắc mực nước ngầm (standpipe observation 
well), thiết bị đo áp lực đất (earth pressure cell) và ống chuyển vị ngang (inclinometer) 
được lắp đặt vào các vị trí dự kiến của từng khu vực. Công tác quan trắc và tổng hợp 
số liệu được thực hiện thường xuyên theo quy định, từ đó kiểm tra đánh giá chính xác 
độ lún thực tế và xây dựng đường cong lún thực tế của nền đất xử lý (Si). 

- Sử dụng phương pháp Akira Asaoka (của Nhật Bản) tính toán và dự đoán độ lún 
dựa vào điều kiện làm việc thực tế của nền đất tại hiện trường. Trong quá trình gia tải, 
dựa trên đường cong lún thực tế (Si), Nhà thầu sẽ tính toán ra các chỉ số Cc, Cr thích 
hợp, điều chỉnh đường cong lún lý thuyết về phù hợp với đường cong lún thực tế, từ 
đó xác định các chỉ số Cc, Cr chính xác tương ứng với điều kiện làm việc thực tế tại 
hiện trường, các chỉ số này được sử dụng để tính toán đưa ra độ lún thực tế dự kiến của 
nền đất (Sc). 
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- Từ các đặc tính địa chất của nền đất có được từ công tác khảo sát địa chất bước 
thiết kế BVTC, Nhà thầu sẽ tính toán được các thông số địa chất yêu cầu dự kiến ứng 
với độ lún của nền đất ≥ 80% tổng độ lún. Tiến hành so sánh các thông số yêu cầu dự 
kiến với kết quả thí nghiệm địa chất thực tế tại bước 1 (trước khi dỡ tải) để đưa ra đánh 
giá đúng về điều kiện địa chất thực tế của công trình sau khi hoàn thành công tác xử lý 
nền đất yếu. 

6.3. Kết quả tính toán 
Sau khi phân tích, tính toán theo các bước trên, Tư vấn có đánh giá về công tác xử 

lý nền đất yếu của cảng Cái Mép như sau: 
- Về bàn quan trắc lún (settlement plates): Các khu vực dỡ tải đã đạt yêu cầu về độ 

lún (độ lún dư không vượt quá 20% độ lún tổng bao gồm độ lún do từ biến trong vòng 
20 năm ứng với tải trọng hoạt động, 25kPa cho bãi, và 10kPa cho các khu vực khác. 
Độ lún theo bàn quan trắc lún phù hợp với đường cong tính toán Nhà thầu đệ trình 
trong hồ sơ đánh giá dỡ tải. 

- Về thiết bị đo lún sâu (extensometer): Cho thấy rằng các lớp đất dưới sâu có phát 
triển lún theo thời gian trong giai đoạn cố kết (chờ lún), tuy nhiên độ lún của các lớp 
dưới sâu nhỏ hơn độ lún của các lớp trên. Điều này là do các lớp dưới sâu vẫn nằm 
trong trạng thái cố kết trước (over consolidated state). Dữ liệu lún từ thiết bị đo lún sâu 
(nếu có) cũng phù hợp với dữ liệu tính toán được trình bày trong các báo cáo đánh giá 
dỡ tải. 

- Về thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng (piezometer): Cho thấy sự giảm áp lực nước lỗ 
rỗng tương ứng với dự đoán Nhà thầu đệ trình trong báo cáo đánh giá dỡ tải. Việc tiêu 
tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian là hiện tượng rất tốt trong công tác xử lý nền 
bằng bấc thấm và gia tải. 

- Về thiết bị đo áp lực đất (earth pressure cell): Cho thấy biến thiên của áp lực đất 
khi gia tải. Khi chiều cao đất đắp tăng, áp lực tăng. Khi mực nước giảm, áp lực đất 
cũng tăng. Đồ thị Nhà thầu trình trong hồ sơ báo cáo đánh giá dỡ tải cũng cho thấy sự 
phù hợp giữa số liệu quan trắc và số liệu tính toán. 

- Về sức chống cắt không thoát nước: Sức chống cắt không thoát nước kiểm tra 
bằng thử nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT), xuyên tĩnh đo áp lực nước lỗ rỗng 
(CPTU – piezocone) và sức chống cắt dự tính bằng lời giai theo phương pháp sai phân 
hữu hạn đươc Nhà thầu đệ trình sau khi các thử nghiệm hiện trường thực hiện cho thấy 
có sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước.  

- Theo kết quả nhận được thì việc xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm và gia tải 
trước cho đất yếu của dự án Cảng quốc tế container Cái Mép có hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu. 
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7. TỔNG KẾT CÔNG NGHỆ THI CÔNG ÁP DỤNG TẠI CẢNG CÁI MÉP 

7.1. Thi công cắm bấc thấm chiều sâu lớn 

Bấc thấm được thi công đến chiều sâu 38 m ÷ 42 m tuỳ theo từng khu vực với điều 
kiện địa chất cụ thể. Bấc thấm PVD được đóng theo hình vuông với các khoảng cách 
1.5 m, 1.2 m, 1.1 m và 0.9 m tuỳ theo từng khu vực với yêu cầu về tiến độ hoàn thành 
đến ngày dỡ tải khác nhau. 

7.2. Thi công hệ thống thoát nước ngang 
Hệ thống bấc thấm ngang (SD drain system) được lắp đặt nhầm thay thế lớp đệm 

cát thoát nước để công tác thi công được đơn giản hoá và có thể tăng nhanh tiến độ dự 
án. Việc thi công bấc thấm ngang mang lại hiệu quả thoát nước cao đã được kiểm 
chứng trong giai đoạn đắp tải thử (trial embankment). 

7.3. Thi công đắp cát gia tải 
Thi công đắp gia tải được thực hiện bằng 2 phương pháp là đắp khô (dry fill) bằng 

xe tải (dump truck) và bơm cát (hydraulic fill) bằng xà lan cát và bơm. Vì phương 
pháp đắp khô bằng xe tải và bơm cát có ảnh hường đến mức độ ổn định của khối đắp 
nên cần phải xem xét cụ thể cho từng vị trí. Việc bơm cát không áp dụng cho khu vực 
16 và 17 là các khu vực tiếp giáp với bờ sông chịu ảnh hưởng bởi mức độ ổn định của 
kè đá ven sông cũng như việc khống chế cao độ mực nước trong lúc bơm cát đối với 
các khu liền kề với khu 16 và 17 là 13, 14 và 15. 

8. KẾT LUẬN VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA PVD CHIỀU SÂU LỚN KẾT 
HỢP GIA TẢI TRƯỚC TẠI CẢNG CÁI MÉP 

Mặc dù với kết quả thử nghiệm sức chống cắt không tăng lên ơ độ sâu 25 m trở 
xuống vì nền đất vẫn đang ở trạng thái cố kết trước. Tuy nhiên với dữ liệu 
extensometer thì độ lún cho các lớp bên dưới độ sâu 25 m đạt đến giá trị vào khoảng 
50 cm. Do đó có thể kết luận tính hiệu quả của bấc thấm có thể đạt đến độ sâu thi công 
là 38 m đến 42 m tuỳ theo từng vị trí và tải trọng. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẨY LẮP PHÂN ĐOẠN 
(SEGMENTAL GANTRIES) TRONG XÂY DỰNG CẦU CẠN BTCT 

DƯL NHỊP TRUNG (40 - 60 M) 

PGS. TS. ĐẶNG GIA NẢI 
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

ĐẶT VẤN ĐỀ: 

§Ò tµi cÊp bé träng ®iÓm mang m· sè DT063007 víi tiªu ®Ò “Nghiªn cøu øng dông 

c«ng nghÖ ®Èy l¾p ph©n ®o¹n trong x©y dùng cÇu c¹n BTD¦L nhÞp trung (40-60 m)” 

do viÖn KH&CNGTVT chñ tr× tõ 2006 - 2008 vµ ®îc Héi ®ång KHCN Bé gi¸m ®Þnh 

®Çu n¨m 2009 lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu ®îc ®¸nh gi¸ thËt sù ®¸p øng 

yªu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi thùc tiÔn s¶n xuÊt cña Ngµnh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi 

bao gåm 14 s¶n phÈm KHCN vÒ c¸c vÊn ®Ò: C¬ së lý thuyÕt, ph©n tÝch kÕt cÊu vµ ¸p 

dông phÇn mÒm tÝnh to¸n, lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ phï hîp ®iÒu kiÖn vÞ trÝ, ®Þa 

h×nh x©y dùng, ¸p dông kÕt cÊu mèi nèi l¾p ghÐp, c¸c chØ dÉn vÒ chÕ t¹o vµ vËn chuyÓn 

ph©n ®o¹n l¾p ghÐp, vÒ l¾p ghÐp vµ di chuyÓn dµn ®Èy...vv. C¸c s¶n phÈm KHCN nµy 

hiÖn ®îc lu gi÷ ë ViÖn KH&CNGTVT. Cã thÓ nªu lªn mét sè nÐt c¬ b¶n cña lo¹i 

h×nh c«ng nghÖ nµy sau ®©y: 

1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ 

HiÖn nay nhiÒu níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt ë c¸c níc ph¸t triÓn xem c«ng 

nghÖ l¾p ghÐp ph©n ®o¹n trªn ®µ gi¸ di ®éng (segmental launching gantries- SLG) 

hay cßn gäi c«ng nghÖ ®Èy l¾p lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch hîp 

cho viÖc ¸p dông ®Ó thi c«ng c¸c lo¹i cÇu c¹n bª t«ng dù øng lùc (BT D¦L) nhÞp 

trung tõ 40 - 60 m. C«ng nghÖ SLG cã nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh lîi thÕ næi tréi 

nh: Tèc ®é thi c«ng nhanh, chØ mÊt kho¶ng 3 - 5 ngµy ®Ó thi c«ng xong 1 nhÞp 

(chiÒu dµi nhÞp tõ 45-50 m), rÊt thÝch hîp khi ®îc ¸p dông ®Ó thi c«ng c¸c cÇu cã 

chiÒu dµi lín (hµng chôc hoÆc hµng tr¨m km) vµ cÇu cã ®é cong b»ng lín (R~75 

m). Ngoµi ra do c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng ®îc ph©n chia rµnh m¹ch nh: chÕ t¹o 

vµ vËn chuyÓn ph©n ®o¹n, cÈu l¾p ph©n ®o¹n vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp, t¹o mèi nèi liªn 

kÕt ph©n ®o¹n, l¾p ®Æt vµ c¨ng kÐo bã c¸p dù øng lùc (D¦L), di chuyÓn ®µ gi¸o... 

nªn t¹o kh¶ n¨ng hîp lý hãa vµ c«ng nghiÖp hãa s¶n xuÊt ë møc ®é cao, qua ®ã 

nh»m rót ng¾n thêi gian thi c«ng vµ h¹ gi¸ thµnh. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng kÕt cÊu 
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®µ gi¸o ®îc sö dông theo chu tr×nh lÆp t¬ng tù nªn t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n 

hãa cho ®éi ngò c«ng nh©n vµ c¸n bé kü thuËt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh c«ng 

nghÖ. Víi c«ng nghÖ SLG cho phÐp b¶o ®¶m ®îc kho¶ng kh«ng phÝa díi ®èi víi 

c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng thñy bé, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ë 

thµnh phè cã mËt ®é giao th«ng lín. C«ng nghÖ SLG dÔ dµng ¸p dông cho c¸c lo¹i 

cÇu cã s¬ ®å kÕt cÊu nhÞp gi¶n ®¬n hoÆc liªn tôc víi c¸c lo¹i mÆt c¾t d¹ng hép 

®¬n hoÆc hép kÐp. Ngoµi ra khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu vît ven nói nh»m 

tr¸nh sôt trît vµ b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn th× c«ng nghÖ SLG tá ra thÝch øng 

vµ hiÖu qu¶ nhÊt (h×nh 1). 

 

H×nh 1. H×nh ¶nh cÇu c¹n BTD¦L  
ven nói ®îc thi c«ng b»ng c«ng nghÖ l¾p ghÐp ph©n ®o¹n 

Tuy nhiªn ®Ó ¸p dông c«ng nghÖ SLG, chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu cÇn nhËn thøc sù cÇn 

thiÕt ph¶i ®Çu t nguån kinh phÝ ban ®Çu lín ®Ó mua s¾m  m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ 

(kho¶ng tõ 25-30 tû VN§) vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ tay nghÒ cho ®éi 

ngñ c¸n bé c«ng nh©n  tham gia thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng cÇu. 

2. §Æc ®iÓm kü thuËt cña c«ng nghÖ SLG 

2.1. C¬ chÕ vËn hµnh 

VÒ nguyªn t¾c c¬ chÕ vËn hµnh cña c«ng nghÖ SLG cã tÝnh t¬ng ®ång víi c«ng 

nghÖ MSS (c«ng nghÖ thi c«ng ®æ bª t«ng trªn ®µ gi¸o di ®éng), theo ®ã hÖ thèng 

kÕt cÊu ®µ gi¸o nh lµ ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ phô trî chñ yÕu dïng ®Ó vËn hµnh trong 

qu¸ tr×nh l¾p ghÐp, cô thÓ: c¸c ph©n ®o¹n ®èt dÇm ®îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng 

trêng vµ ®a vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp nhê c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ ®Æc chñng nh cÈu 

trôc tù hµnh (h×nh 2). 
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H×nh 2. HÖ cÈu trôc tù hµnh cña c«ng nghÖ SLG (gi¶i ph¸p Underlung) 

Sau khi xö lý xong c¸c ph©n ®èt ®îc gi÷ t¹m thêi ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh b»ng c¸p 
D¦L hoÆc thanh thÐp cêng ®é cao. KÕt cÊu D¦L ®îc cÊu t¹o theo nguyªn t¾c 
D¦L ngoµi theo ®ã c¸c mÊu neo ngoµi ®îc neo vµo b¶n hép (trong hoÆc ngoµi 
hép) (h×nh 3). 

 

H×nh 3. C¸c ph©n ®èt ®îc gi÷ æn ®Þnh b»ng thanh thÐp cêng ®é cao 

Tríc khi c¸c ph©n ®èt ®a vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp, 2 bÒ mÆt tiÕp xóc cña ph©n ®o¹n 
®îc xö lý ®Ó t¹o thµnh mèi nèi l¾p ghÐp. Cã nhiÒu lo¹i mèi nèi. Tuy nhiªn lo¹i mèi 
nèi ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay lµ lo¹i mèi nèi keo Epoxy kÕt hîp víi c«ng nghÖ 
®óc ph©n ®o¹n theo nguyªn t¾c ®óc "in o¶n". 

Sau khi thùc hiÖn xong c«ng viÖc l¾p ghÐp  cho mét nhÞp, viÖc tiÕp theo lµ l¾p ®Æt 
bã c¸p vµo c¸c èng lßng vµ c¨ng kÐo liªn kÕt toµn bé ph©n ®èt cña nhÞp víi phÇn kÕt 
cÊu nhÞp ®· l¾p ghÐp xong tríc ®ã ®Ó t¹o nªn dÇm BTD¦L liªn tôc. HiÖn nay c¸c 
níc trªn thÕ giíi phÇn lín ¸p dông kÕt cÊu D¦L ngoµi (h×nh 4). Víi gi¶i ph¸p nµy 
trªn thùc tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thao t¸c vËn hµnh c«ng nghÖ vµ 
dÔ dµng theo dâi kiÓm tra bã c¸p trong qu¸ tr×nh sö dông khai th¸c c«ng tr×nh. Tríc 
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khi di chuyÓn ®µ gi¸o ®Õn nhÞp tiÕp theo, tiÕn hµnh th¸o bá c¸c thanh thÐp t¹m thêi vµ 
c¸c thiÕt bÞ phô trî liªn kÕt víi dÇm. 

 

H×nh 4. S¬ ®å kÕt cÊu D¦L - ngoµi ¸p dông cho dÇm BTD¦L thi c«ng b»ng SLG 

2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm kü thuËt chñ yÕu 

2.2.1. HÖ dµn ®Èy 

- HÖ dµn ®Èy lµ bé phËn kÕt cÊu chñ yÕu trong hÖ thèng trang thiÕt bÞ cña c«ng 
nghÖ SLG. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña hÖ dµn cÇn ®¸p øng mét sè chØ tiªu c¬ b¶n sau: 

- HÖ dµn ph¶i ®ñ ®é cøng chÞu uèn khi chÞu t¶i träng cña ph©n ®èt dÇm cho mäi 
t×nh huèng tr¹ng th¸i chÞu lùc trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p ghÐp. 

- Khi di chuyÓn, dµn chØ chÞu t¶i träng tù th©n. ChiÒu dµi cña dµn ph¶i ®ñ lín sao 
cho trong qu¸ tr×nh di chuyÓn dµn ®îc kª æn ®Þnh lªn 2 ®iÓm, th«ng thêng chiÒu dµi 
L cña dµn > 2xLnhÞp. 

- HÖ dµn thêng ®îc cÊu t¹o b»ng hÖ dµn kh«ng gian, kÕt cÊu gåm c¸c tæ hîp kiÓu 
thanh I ®Ó thuËn lîi trong viÖc liªn kÕt víi c¸c nót giµn cã mÆt ph¼ng bÊt kú trong 
kh«ng gian. 

- Do tÝnh ®Æc thï cña c«ng nghÖ, c¸c thanh m¹ h¹ vµ thîng ch¼ng nh÷ng chØ chÞu 
nÐn vµ kÐo mµ cßn chÞu uèn trong qu¸ tr×nh di chuyÓn, v× vËy kÕt cÊu dµn cÇn t¨ng 
cêng kh¶ n¨ng chÞu uèn, trong ®ã h×nh d¹ng dµn thêng ®îc cÊu t¹o d¹ng hoa mai 
vµ ®é dµy c¸c thanh m¹ ®îc t¨ng cêng trªn c¬ së tÝnh to¸n cã xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn 
chÞu lùc t«ng thÓ (c¸c tæ hîp t¶i träng). 

- §Ó thi c«ng cÇu dÇm BTD¦L cã ®é cong b»ng lín, trªn thùc tÕ c¸c níc ®· chÕ 
t¹o hÖ kÕt cÊu dµn ®Èy ®Æc chñng nh»m thÝch øng qu¸ tr×nh vËn hµnh trong qu¸ tr×nh 
di chuyÓn, theo ®ã dµn ®Èy ®îc cÊu t¹o c¸c “khíp xoay” theo ph¬ng ngang ®Ó dÔ 
®iÒu chØnh híng (h×nh 5). 
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H×nh 5. H×nh ¶nh hÖ dµn ®Èy ®îc sö dông ®Ó thi c«ng cÇu dÇm BTD¦L  
cã ®é cong b»ng lín trong thµnh phè 

2.2.2. C¸c gi¶i ph¸p l¾p ghÐp ph©n ®èt 

- Gi¶i ph¸p ®Æt dÇm ®ì phô phÝa tríc lªn bÒ mÆt xµ mò trô: 

 

H×nh 6. H×nh ¶nh dÇm ®ì phô ®Æt trùc tiÕp lªn mò trô 

Gi¶i ph¸p l¾p ghÐp nµy thêng ®îc ¸p dông ®Ó thi c«ng cÇu dÇm gi¶n ®¬n, theo 
®ã yªu cÇu bÒ mÆt xµ mò trô ph¶i ®ñ réng ®Ó võa ®Æt trô ®ì phô vµ võa ®Æt phÇn ®Çu 
ph©n ®èt dÇm còng nh gèi kª dÇm, khe co gi¶n ...vv. 

- Gi¶i ph¸p ®Æt dÇm ®ì phô trùc tiÕp lªn ph©n ®èt dÇm ®· ®Æt tríc trªn trô: 
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H×nh 7. H×nh ¶nh dÇm ®ì phô ®Æt trùc tiÕp lªn ph©n ®èt dÇm bª t«ng 

Gi¶i ph¸p l¾p ghÐp nµy thêng ®îc sö dông ®Ó thi c«ng cÇu dÇm BTD¦L liªn tôc, 
theo ®ã do sè lîng gèi chØ ~1/2 sè lîng gèi bè trÝ cho cÇu dÇm gi¶n ®¬n, nªn kh«ng 
cÇn thiÕt ph¶i më réng xµ mò trô. §èt dÇm ®Æt tríc trªn mò trô ®îc gi÷ æn ®Þnh 
còng lµ chç ®Æt dÇm ®ì phô cho dµn ®Èy vËn hµnh. Víi c¸ch bè trÝ nh vËy cã thÓ triÓn 
khai c«ng t¸c l¾p ghÐp tõ trô ra 2 phÝa theo nguyªn t¾c ®èi xøng c©n b»ng. Tuy nhiªn 
gi¶i ph¸p nµy thêng gÆp trë ng¹i khi l¾p ghÐp c¸c ®èt t¹i vÞ trÝ hîp long, theo ®ã cÇn 
ph¶i t¹o mèi nèi b»ng v÷a bª t«ng, mét vÊn ®Ò kü thuËt kh¸ phøc t¹p cÇn gi¶i quyÕt 
nh»m b¶o ®¶m ®é kÝn khÝt cña mèi nèi vµ kh«ng ®Ó xÈy ra hiÖn tîng co ngãt vµ tõ 
biÕn.  

2.2.3. Áp dông mèi nèi l¾p ghÐp 

Kinh nghiªm cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi hiÖn nay chñ yÕu sö dông lo¹i kÕt cÊu 
mèi nèi b»ng nhùa Epoxy, kÕt hîp chÕ t¹o ph©n ®èt theo c«ng nghÖ ®óc in o¶n ®Ó t¹o 
nªn c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc kÝn khÝt khi triÓn khai x©y dùng cÇu dÇm BTDUL b»ng c«ng 
nghÖ l¾p ghÐp nãi chung còng nh  c«ng nghÖ SLG nãi riªng.Tuy nhiªn lo¹i mèi nèi 
nµy chØ thÝch øng trong trêng hîp khi c¸c ph©n ®èt ®îc ®Æt tiÕp xóc trùc tiÕp víi 
nhau, nhng trong ®iÒu kiÖn hîp long thêng ph¶i sö dông mèi nèi v÷a bª t«ng. 

3. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 

C«ng nghÖ SLG thuéc lo¹i h×nh c«ng nghÖ ®Èy tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, hiÖn nay ®· vµ 
®ang ®îc nhiÒu níc ¸p dông bëi nh÷ng ®Æc ®iÓm mang tÝnh lîi thÕ næi tréi c¬ b¶n 
nh: Tèc ®é thi c«ng nhanh, kh«ng sö dông mÆt b»ng thi c«ng lín vµ h¹n chÕ g©y ¸ch 
t¾c giao th«ng, dÔ  t¹o kh¶ n¨ng hîp lý hãa vµ c«ng nghiÖp hãa trong qu¸ tr×nh x©y 
dùng nªn rÊt thÝch hîp ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cÇu thi c«ng trong thµnh phè vµ vïng 
nói. Ngµy nay h¬n lóc nµo hÕt nhiÖm vô x©y dùng h¹ tÇng GTVT ®· trë thµnh môc tiªu 
quan träng vµ yªu cÇu cÊp thiÕt trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt 
níc. S¾p tíi trong t¬ng lai kh«ng xa nhiÒu tuyÕn ®êng s¾t, ®êng bé cao tèc B¾c - 
Nam ®i qua nh÷ng vïng ®Êt yÕu vµ vïng nói, c¸c tuyÕn ®êng trªn cao (cÇu c¹n) néi 
®« ë c¸c thµnh phè lín sÏ ®îc x©y dùng, ch¾c ch¾n c«ng nghÖ SLG lµ mét trong 
nh÷ng gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch hîp cÇn ®îc xem xÐt ph©n tÝch lùa chän, nh»m môc 
tiªu mang l¹i hiÖu qu¶ kü thuËt, kinh tÕ ®èi víi c«ng tr×nh vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng giao 
th«ng b×nh thêng t¹i khu vùc x©y dùng. 
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TÁC ĐỘNG CỦA THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC DÒNG XE  
VÀ TẢI TRỌNG XE ĐẾN TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG VÀ SUY GIẢM 
TUỔI THỌ KHAI THÁC CỦA KẾT CẤU CẦU TRÊN QUỐC LỘ 1 

PGS. TS. TRẦN ĐỨC NHIỆM 

NCS. TRỊNH VĂN TOÀN 

Bộ môn Cầu hầm - Khoa Công trình 

Trường Đại học Giao thông vận tải 
TÓM TẮT: 

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống cầu; thành phần, cấu trúc dòng xe trên một số 
đoạn tuyến chính (QL1); phân tích, đánh giá hư hỏng của một số bộ phận kết cấu nhịp 
của các bộ phận kết cấu nhịp cầu do tác động của xe tải nặng. Từ đó, đưa ra các giải 
pháp, kiến nghị về xác lập chế độ khai thác thích hợp cho hệ thống cầu đường bộ để 
góp phần đảm bảo tuổi thọ khai thác, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế do phải bảo 
trì, sửa chữa các công trình cầu bị hư hỏng do xe tải nặng gây ra. 

SUMMARY:  

The objective of study is the system of bridge: the component, the structure of 
vehicle flow in some main line of National Highway No.1; analyse, consider the 
damage of some parts in the span structure of bridge under the loading of heavy 
vehicle. Based on that, we carry out solutions, suggestions of the suitable exploiting 
methods in order to enlarge the life cycle, reduce the economic cost for maintainance, 
reparing the damage bridge due to heavy vehicle. 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Từ đặc điểm địa hình, toàn bộ mạng lưới đường bộ nước ta với tổng chiều dài 
hơn 224.480 km (gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường 
chuyên dùng, đường xã), có tới trên 35.000 cầu với tổng chiều dài trên 610.000 m. 
Do nhiều nguyên nhân lịch sử, tự nhiên, chính trị, xã hội, kinh tế, trên phạm vi cả 
nước hệ thống cầu đang khai thác đa dạng về chủng loại, về vật liệu xây dựng, về 
tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế, về công nghệ và chất lượng thi công, về 
thời gian phục vụ, về chất lượng khai thác và quản lý, về mức độ tác động của môi 
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trường. Không chỉ có sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật, trong hệ thống cầu nước 
ta còn có sự khác biệt rất nhiều về chất lượng và trình độ kỹ thuật thi công, chất 
lượng quản lý bảo trì và khai thác. Vì vậy, trên toàn mạng lưới đường bộ, thậm chí 
trong khu vực, trên một đoạn tuyến, các công trình cầu khác nhau khá nhiều về 
trạng thái kỹ thuật mà nổi bật là không đồng đều về khả năng chịu tải.  

Chế độ khai thác chủ yếu được xác lập trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải của 
kết cấu và qui định khống chế tải trọng trục cũng như tổng trọng đối với các phương 
tiện tham gia giao thông trên đường thông qua hồ sơ thiết kế và kiểm định chất lượng 
công trình, đồng thời dùng hệ thống trạm cân xe, trạm đếm xe, trạm phân loại xe trên 
một số tuyến quốc lộ chính để thu thập số liệu về thành phần, cấu trúc dòng xe, quản 
lý và kiểm soát tải trọng xe. Tuy nhiên, các trạm này còn nhiều hạn chế, bất cập như: 
việc đếm và phân loại xe tại nhiều trạm còn mang tính thủ công, không thường xuyên, 
liên tục, trạm cân chỉ xác định được trọng lượng các trục xe, không xác định được lưu 
lượng và khoảng cách giữa các trục xe.  

Việc không kiểm soát được xe khai thác, dẫn đến tình trạng có quá nhiều xe chở 
hàng quá tải trọng cho phép của cầu, gây hư hỏng và làm giảm nhanh tuổi thọ khai 
thác của cầu, thậm chí có thể gây sập đổ cầu bất cứ lúc nào. 

Vì những lý do đó, việc nghiên cứu thành phần, cấu trúc dòng xe, tải trọng xe khai 
thác là thực sự cần thiết, cấp bách trong việc quản lý khai thác hệ thống đường bộ ở 
nước ta hiện nay. 

II. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CẦU ĐƯỜNG BỘ 

2.1. Các dạng kết cấu phổ biến 

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những cầu trên hệ thống quốc lộ được phân 
thành 5 loại với các số liệu như nêu ở hình 1 và hình 2.  
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Hình 1. Biểu đồ tỷ lệ (%) số lượng cầu trên quốc lộ  
theo phân loại vật liệu chính của kết cấu nhịp 
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Hình 2. Biểu đồ tỷ lệ (%) chiều dài cầu trên quốc lộ  
theo phân loại vật liệu chính của kết cấu nhịp 

2.2. Tải trọng thiết kế và các quy trình quy phạm thiết kế cầu đã được  
vận dụng  

Trước năm 1945, hệ thống cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn của Pháp, với đặc 
điểm là cầu khổ hẹp, tải trọng thấp. Từ năm 1954 đến năm 1975, ở miền Bắc chúng ta 
đã khôi phục và xây dựng nhiều cầu trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế tham khảo của 
Trung Quốc; của Liên Xô và sau đó là tiêu chuẩn 22TCN 18-79. Ở miền Nam, thời 
gian này các cầu chủ yếu được thi công theo tiêu chuẩn AASHO/AASHTO, với các tải 
trọng thiết kế H15 (14 tấn), H20 (18 tấn), HS20 (32.65 tấn).  

Từ năm 1979 đến nay, trên phạm vi cả nước đã thống nhất dùng tiêu chuẩn 22TCN 
18-79. Từ đầu những năm 90, các cầu được đầu tư bằng nguồn vốn vay, tài trợ từ nước 
ngoài được thiết kế chủ yếu theo tiêu chuẩn AASHTO (LFD) với tải trọng thiết kế 
HS22-44x1.25, với tổng tải trọng xe thiết kế lên đến 40.8 tấn, áp lực lớn nhất trên trục 
đạt tới 18.1 tấn ... Từ năm 2001 trở lại đây một số công trình đã được thiết kế với 
chuẩn tải trọng HL93, theo tiêu chuẩn thiết kế cầu mới 22TCN 272-05(01). 

III. THỰC TRẠNG QUÁ TẢI CỦA CẦU DO XE TẢI KHAI THÁC 

3.1. Hiện trạng khai thác của hệ thống cầu  

3.1.1. Hiện trạng khai thác của cầu qua việc cắm biển khống chế tải trọng 

Trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1) hiện nay, có 151/229 cầu mới được kiểm định phải 
cắm biển hạn chế tải trọng xe, như bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê các loại biển báo khống chế tải trọng xe qua cầu 

Loại biển khống chế tải trọng 10T - 15T 16T - 18T 20T - 23T 25T 

Số lượng (cầu) 7 37 24 83 
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Tình trạng nhiều cầu mới khai thác được 20 - 30 năm nhưng đã bị hư hỏng nặng, 
các đơn vị quản lý phải nâng cấp, sửa chữa lớn nhiều lần gây tốn kém; phải cắm biển 
tải trọng nhỏ hơn nhiều so với tải trọng thiết kế gây ảnh hưởng lớn đến việc khai thác 
của đoạn tuyến đường. Có thể dẫn chứng rất nhiều cầu trên QL1 bị hư hỏng nhanh 
chóng do tác động của xe tải nặng như: cầu Đuống cũ (thủng lớn bản mặt cầu, phải đặt 
thép tấm lớn để đảm bảo cho xe tải lưu thông), cầu Bố (nứt vỡ lớn bê tông đầu dầm 
BTCT nhịp 2), cầu Hạc (vỡ bê tông đầu dầm tương tự như cầu Bố); cầu Yên (thủng 
lớn bản mặt cầu và hư hỏng nặng toàn bộ khe co giãn); cầu Cẩm Tiên 2 (thủng lớn bản 
mặt cầu, buộc phải làm đường tránh để đảm bảo giao thông) ... 

3.1.2. Hiện trạng khai thác của cầu qua các dạng hư hỏng chủ yếu của các bộ 
phận kết cấu nhịp cầu 

Các hư hỏng phổ biến của một số bộ phận kết cấu nhịp cầu theo Báo cáo kết quả 
kiểm định 229/854 cầu trên QL1 từ năm 1999 đến năm 2007 cho thấy (bảng 2):  

Bảng 2. Tổng hợp các hư hỏng phổ biến  
của các bộ phận kết cấu nhịp cầu trên QL1 

TT Loại hư hỏng 
Từ Km 3+469 

đến Km 1397+471 
Từ Km 1418+771 
đến Km 2260+288 

1 Khe co giãn (m) 1276.65/ 5163.2 2080.08/ 4459.23 
2 Mặt đường (m2) 12679.76/ 71652.13 17357.73/ 72461.7 
3 Liên kết ngang các loại 19/131 44/121 
4 Gối cầu (cầu) 1/131 13/121 
5 Bản mặt cầu (cầu) 61/131 74/121 
6 Dầm dọc chủ (cầu) 41/131 58/121 

Hiện trạng một số kết cấu nhịp cầu xuống cấp khá nhanh, rõ rệt nhất là mặt đường 
trên cầu, khe co giãn, dầm ngang, dầm dọc, bản mặt cầu..., thậm chí có cầu mới được 
đưa vào khai thác chưa lâu nhưng cũng đã bị hư hỏng ở một số bộ phận. 

3.2. Thành phần, cấu trúc dòng xe và tải trọng xe 
3.2.1. Thành phần, cấu trúc dòng xe 
Kết quả khảo sát tại 3 trạm đo trên QL 1 cho thấy: thành phần, cấu trúc dòng xe rất 

đa dạng về số trục xe; về khoảng cách trục xe; về số bánh xe; về hãng sản xuất; về loại 
tải trọng... 

Từ kết quả đo kiểm tải trọng xe cũng cho thấy: 
- Lượng xe tải loại 2 trục chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số xe tải các loại (khoảng 

49%); tiếp đó là xe tải loại 3 trục (khoảng 29%); chiếm tỷ lệ khoảng 1.3% là các loại 
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xe tải chở các loại hàng siêu trường, siêu trọng (như: Container; xe máy thi công; xe 
chở thép cuộn ...).  
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Hình 3. Biểu đồ số lượng các loại xe được đếm tại 3 trạm  
trên QL1 thuộc địa phận Hà Tây (cũ); Quảng Bình; TT. Huế 

- Lưu lượng các loại xe lưu hành có tải trọng chở hàng từ 7 - 20 tấn và tải trọng 
chở hàng trên 20 tấn có xu hướng hàng năm tăng nhanh hơn so với các loại xe có tải 
trọng chở hàng nhỏ hơn 2 tấn và tải trọng chở hàng từ 2 - 7 tấn.  

3.2.2. Tải trọng xe và tải trọng trục xe 
Thực tế cho thấy rằng: ở những cự ly trung bình và dài (nhất là xe vận tải liên tỉnh) 

thì chi phí tạo nên giá thành vận chuyển hàng hoá do các xe chở hàng nặng thấp hơn 
nhiều so với chi phí tạo nên giá thành vận chuyển hàng hoá do các xe tải chở hàng nhẹ. 
Chính điều này giải thích tốc độ tăng trưởng khá nhanh của số lượng xe vận tải hạng 
nặng ở nước ta và tình trạng tận dụng, thậm chí còn tới mức lạm dụng, chuyên chở 
vượt quá trọng tải xe của các chủ phương tiện (chi tiết số liệu tải trọng xe và tải trọng 
trục xe lớn nhất đo được tại bảng 3).  

Từ số liệu cân xe tại các trạm đo năm 2003, đã xây dựng phổ tải trọng xe, trục xe 
đo được như tại bảng 4, bảng 5 như sau: 

Bảng 3. Tổng hợp tải trọng xe, trục xe lớn nhất đo được tại các trạm đo năm 2003 

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 
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Bảng 4. Phổ tải trọng xe từ kết quả đo năm 2003 

Tỷ lệ (%) loại xe (tương ứng theo tải trọng xe)/tổng xe cùng loại Tải trọng  
xe (tấn) 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 
21-25 1.75 6.05 5.05 1.17 0.14 
26-30 0.23 3.17 2.72 1.18 0.19 
31-35 0.02 1.36 1.59 1.94 0.54 
36-40 0.00 0.98 1.10 0.95 0.31 
41-45 0.00 0.31 0.21 0.29 0.18 
46-50 0.00 0.09 0.29 0.31 0.13 
51-55 0.00 0.00 0.07 0.30 0.09 
56-60 0.00 0.00 0.07 0.04 0.11 
61-65 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 
66-70 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 
71-75 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 
76-80 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Bảng 5. Phổ tải trọng trục xe từ kết quả đo năm 2003 

Tỷ lệ (%) loại xe (tương ứng theo tải trọng trục xe)/tổng xe cùng loại Tải trọng 
trục xe (tấn) Xe 2 trục Xe 3 trục Xe 4 trục Xe 5 trục Xe 6 trục 

10-11.5 17.8 8.9 3.82 1.98 0.41 
12-14.52 6.9 3.78 1.78 0.58 0.2 
≥ 14.55 0.82 0.88 0.33 0.06 0.07 

IV. TÁC ĐỘNG CỦA THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC DÒNG XE, TẢI TRỌNG 
XE ĐẾN TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG VÀ SUY GIẢM TUỔI THỌ KHAI THÁC 
CỦA KẾT CẤU CẦU 

4.1. Cơ sở lý thuyết 
Hiện nay các phương pháp đánh giá kết cấu nhịp cầu chủ yếu dựa trên cơ sở triết 

lý tính toán thiết kế theo phương pháp trạng thái giới hạn (TTGH). Có thể có đôi chút 
khác biệt, nhưng nhìn chung các tiêu chuẩn thiết kế/đánh giá cầu ở nhiều nước đều yêu 
cầu kiểm tra theo các TTGH chính như sau: 

- TTGH cường độ, là các trạng thái mà kết cấu bị phá hoại do bộ phận công trình 
đạt tới giới hạn về cường độ, về ổn định khiến công trình không sử dụng được nữa.  



 497 

- TTGH sử dụng, là các trạng thái không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng bình 
thường như có biến dạng, dịch chuyển quá lớn; kết cấu BTCT bị nứt khiến công trình 
phải hạn chế mức độ khai thác hay phải khôi phục, sửa chữa... 

- TTGH mỏi là trạng thái tích lũy dần đến mức đủ lớn các tổn hại mỏi dưới tác 
động lặp nhiều lần của hoạt tải. Các tổn hại mỏi thường bắt đầu hình thành ở các vị trí 
có sự tập trung ứng suất (trong chi tiết thép, cốt thép thường và DƯL, trong các mấu 
neo trong bê tông ...) tích lũy và phát triển dần cùng với sự gia tăng các chu trình tác 
động của tải trọng xe và đến mức độ đủ lớn thì có thể gây ra sự phá hoại dưới dạng đứt 
gãy đột ngột. Các đặc trưng cơ bản quyết định sự hình thành và tốc độ phát triển biến 
dạng mỏi là biên độ ứng suất, tổng lượng chu trình tác động tải lặp, dạng và điều kiện 
làm việc của kết cấu và đặc tính chịu mỏi của vật liệu. Việc đánh giá mức độ suy giảm 
tuổi thọ của kết cấu đều dự trên các mô hình phân tích mức độ tích lũy các tổn hại 
dạng mỏi (do hoạt tải xe) và ăn mòn (do môi trường).  

Có thể biểu diễn phương trình cơ bản chung của điều kiện tính duyệt theo các 
TTGH dưới dạng: 

Q ≤ R  (1) 

Trong đó:  Q - Biểu thị hiệu ứng tải lớn nhất lên bộ phận kết cấu do tác động của tải 
trọng (đang dùng để đánh giá) ở tổ hợp bất lợi nhất;  

 R - Biểu thị khả năng chịu tải tối đa (sức kháng) của bộ phận kết cấu 
tương ứng với hiện trạng (vật lý, cơ học …) của nó. 

Nếu điều kiện (1) thoả mãn, bộ phận kết cấu có đủ khả năng chịu tải. Thông 
thường ở Việt nam hiện nay, với các cầu đang khai thác, khi kiểm định thì điều kiện 
kiểm toán chủ yếu là điều kiện cường độ (trạng thái giới hạn cường độ). Ngược lại, 
nếu (1) không thoả mãn, bộ phận kết cấu không đảm bảo khả năng chịu tải và đòi hỏi 
phải có một giải pháp thích ứng. Việc đầu tiên là phải hạn chế tải trọng, và tiếp đến, 
tuỳ thuộc vào mức độ hư hỏng và thiếu hụt để cần sửa chữa, hoặc tăng cường hay 
thậm chí phải thay thế. 

Về nguyên tắc, điều kiện đánh giá (1) được áp dụng cho mọi kết cấu, tải trọng và 
tất cả trường hợp kiểm toán.  

Đánh giá trên cơ sở hiệu ứng của hoạt tải xe. Có thể viết từ vế trái của (1) 

Q = QD + QL  (2) 

Trong đó:  QD - Hiệu ứng tải trên kết cấu do các tải trọng tĩnh gây ra;  

 QL - Hiệu ứng tải trên kết cấu do hoạt tải xe (đang dùng để đánh giá) gây ra. 
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Tương tự, ta viết ở vế phải: 

 R = RD + RL  (3) 

Trong đó:  RD - Khả năng chịu tải tối đa của bộ phận kết cấu tương ứng với tác động 
của các tải trọng tĩnh gây ra;  

 RL - Khả năng chịu tải tối đa của bộ phận kết cấu tương ứng với tác động 
của hoạt tải xe (đang dùng để đánh giá) gây ra. 

Với RD = QD, RL sẽ chính là phần năng lực chịu tải mà bộ phận kết cấu có để có 
thể tiếp nhận được tác động của hoạt tải một cách an toàn. Từ đó, điều kiện đánh giá sẽ 
có dạng: 

QL ≤ RL  (4) 

Ở Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, với dẫn xuất là hiệu ứng của tải trọng chuẩn 
đơn vị, các đại lượng QL và RL được biến đổi tương ứng thành cấp của tải trọng KL 
(theo tác động) và cấp của bộ phận kết cấu KR (theo khả năng chịu tải). Khi đó điều 
kiện đánh giá sẽ là: 

KL ≤ KR  (5) 

Ở Việt Nam, nhiều năm qua cũng vận dụng cách đánh giá theo (5) đối với các kết 
cấu nhịp cầu dầm thép và dàn thép đường sắt. 

Ở những nước vận dụng các tiêu chuẩn đánh giá của AASHTO, bằng cách đưa ra 
khái niệm hệ số đánh giá tải trọng RF ( Rating Factor), trước đây là theo phương pháp 
LFR, hiện nay là theo LRFR, tùy thuộc vào giá trị của RF lớn hơn hay nhỏ hơn 1 để 
kết luận kết cấu đủ hay thiếu hụt khả năng chịu tải, với: 

RF =  L

L

R
Q

 (6) 

4.2. Kết quả xem xét, đánh giá 
Có thể khẳng định rằng: các kết cấu cầu khi chịu tác động của các loại xe khác nhau 

(về số trục xe, khoảng cách giữa các trục xe), tải trọng khác nhau và cách bố trí các xe 
trên cầu khác khau thì sẽ gây ra hiệu ứng tải cho kết cấu khác nhau, do đó gây ra tình 
trạng hư hỏng và mức độ suy giảm tuổi thọ khai thác do tích lũy các tổn hại trong các 
kết cấu cầu đó cũng khác nhau. Khi mức độ vượt tải ở các xe tải ngày một nghiêm trọng, 
tình trạng hư hỏng sẽ nặng nề hơn và mức độ suy giảm tuổi thọ khai thác của kết cấu 
cầu đường sẽ càng nhanh hơn, nguy cơ xảy ra sập gãy cầu cũng sẽ cao hơn.  

Qua kết quả nghiên cứu có thể thấy tải trọng xe khai thác đi qua cầu cũng gây ra 
hiệu ứng tải khác nhiều và lớn hơn khá nhiều so với tải trọng thiết kế tiêu chuẩn. Cụ 
thể như sau: 
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a) Qua khảo sát tuyến QL1 từ cầu Giẽ (thuộc địa phận tỉnh Hà Tây cũ) đến Km0 
của đường tránh thành phố Huế thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, thấy rằng: có 
khoảng 16/ 52 cầu có biển hạn chế tải trọng từ 13 tấn đến 25 tấn, các cầu này thuộc 
cầu dầm nhịp giản đơn với chiều dài nhịp nhỏ hơn 15m. 

Theo số liệu cân xe tại 3 trạm năm 2003: Trạm Cầu Giẽ (tỉnh Hà Tây); Trạm 
Gianh (tỉnh Quảng Bình); Trạm Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì số lượng xe tải 
loại 3 trục có tải trọng xe trong khoảng từ 20.1 tấn đến 51.2 tấn chiếm tỷ lệ so với tổng 
lượng xe loại 3 trục lưu hành trên tuyến đường này như sau: tại Cầu Giẽ có tỷ lệ là 
42%; tại Gianh có tỷ lệ là 32%; tại Phú Bài có tỷ lệ là 22% ( theo kết quả đo và đếm xe 
liên tục 24/24 giờ). Các xe tải 3 trục chở vượt tải lưu thông trên quốc lộ 1 hiện nay 
thuộc phổ biến là các loại xe có nhãn hiệu sản xuất: Hyundai; Isuzu; Asia; Samsung; 
Kamaz, Hino ...; các loại xe này đều có khoảng cách trục nhỏ hơn khoảng cách trục xe 
của đoàn xe H30, tức là khoảng cách từ trục trước đến trục giữa nhỏ hơn 6m, từ trục 
giữa đến trục sau nhỏ hơn 1,6m.  

Với một cầu dầm giản đơn có chiều dài nhịp là 12.5m, mô men uốn tại mặt cắt 
giữa nhịp do 1 xe tải loại 3 trục chưa xét các hệ số theo qui định của qui trình hiện 
hành thì:  

- Xe 30 tấn theo tiêu chuẩn của đoàn xe H30 có mô men uốn là 62.4Tm. 
- Xe tải chở hàng loại 3 trục có khoảng cách từ trục trước đến trục giữa là 3,2m, 

khoảng cách từ trục giữa đến trục sau là 1.3m, tải trọng trục giữa và trục sau mỗi trục 
nặng gấp đôi tải trọng trục trước thì giá trị mô men uốn tại mặt cắt giữa nhịp tương 
ứng với một số tải trọng như bảng 6.  

Bảng 6 

Tải trọng (tấn) 20 25 30 35 40 51.2 
Mô men (Tm) 49.32 61.65 73.98 86.31 98.64 126.99 

Từ bảng 6 cho thấy tương quan về mô men uốn tại mặt cắt giữa nhịp do tải trọng 
xe thực tế qua cầu với tải trọng xe tiêu chuẩn H-30 là: với xe 40 tấn thì tương quan này 
là 1,58; với xe 51,2 tấn thì tương quan này là 2,04.  

Từ đó có thể thấy rằng: sự vượt tải đối với kết cấu gây ra không chỉ bởi trọng 
lượng xe, mà còn bởi cấu hình - khoảng cách trục xe đối với 1 số loại bộ phận/kết cấu 
nhịp nào đó; trong một số trường hợp sự vượt tải này là nguy hiểm do hiệu ứng tải của 
xe tải đang lưu hành gây ra lớn hơn khả năng chịu tải của kết cấu, thậm chí tương quan 
giữa hiệu ứng tải và khả năng chịu tải của kết cấu lớn hơn nhiều hệ số tải trọng tính 
toán với ô tô là nh = 1,4 theo qui định (trong thiết kế và kiểm định theo 22TCN18-79). 
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b) Khảo sát bằng số. Dựa theo giả thuyết tích lũy tuyến tính các tổn hại mỏi cùng 
với việc vận dụng các kết quả thí nghiệm trên các mô hình, thử nghiệm thực tế của các 
công trình nghiên cứu đã công bố của một số tác giả, các tính toán bằng số đã được 
tiến hành để xác định mức độ tổn hại do 1 lần xe tải nặng đi qua cầu, đối với bản mặt 
cầu BTCT thường dày 17cm. 

Kết quả tính toán cho thấy với quan hệ giữa tải trọng tác động, P, và tổng lượng 
chu trình ứng suất tương ứng đến khi xảy ra phá hoại mỏi, N, có quan hệ dạng hàm mũ 
(thể hiện mối quan hệ này đối với từng loại tải trọng khai thác từ xe 2 trục đến xe 6 trục 
như hình 4 và hình 5) thì: 
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Hình 4. Biểu đồ quan hệ giữa tải trọng xe và số chu trình ứng suất tương ứng do bánh 
xe nặng của các loại xe tải gây ra hư hỏng mỏi cho bê tông chịu nén 
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Hình 5. Biểu đồ quan hệ giữa tỷ lệ quá tải so với hoạt tải thiết kế H30 và mức độ tổn 
hại tương ứng - Trường hợp xét với bê tông chịu nén 

+ Tải trọng trục xe tăng lên 1,95 lần so với tải trọng trục tiêu chuẩn của hoạt tải 
thiết kế H30 (12 tấn) thì 01 lần xe đi qua sẽ gây ra tổn hại tăng gấp 12,42 lần; ngược 
lại, khi tải trọng trục xe giảm 1,37 lần thì tổn hại giảm 3,33 lần. 
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Hình 6. Biểu đồ thể hiện các loại xe từ 2 trục đến 6 trục với cùng giá trị tải trọng 1 lần 
xe qua cầu bánh xe nặng tương ứng gây tổn hại khác nhau cho BT chịu nén 

+ Với cùng giá trị tổng tải trọng xe (hình 6) nhưng với 01 lần xe đi qua cầu thì 
xe loại 2 trục gây tổn hại cho bản mặt cầu lớn hơn 6,95 lần so với tổn hại cho bản 
mặt cầu do xe tải loại 3 trục gây ra; lớn hơn 20,51 lần so với tổn hại cho bản mặt 
cầu do xe tải loại 4 trục gây ra; lớn hơn 40,72 lần so với tổn hại cho bản mặt cầu do 
xe tải loại 5 trục gây ra; lớn hơn 94,23 lần so với tổn hại cho bản mặt cầu do xe tải 
loại 6 trục gây ra. 

- Từ kết quả tính toán trên cũng cho thấy:  

+  01 lần xe tải loại 2 trục đi qua cầu thì tổn hại do bánh xe nặng gây ra lớn 
hơn các loại xe khác rất nhiều (tăng dần theo số lượng trục xe). 

+  Trường hợp tải trọng trục xe vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu 
10%, 20% và 30% thì tổn hại do 01 lần xe đi qua sẽ gây ra đối với riêng 
bản mặt cầu BTCT tăng lên lần lượt là 1,5 lần, 2,0 lần và 2,7 lần. 

c) Trường hợp thực tế - Bản mặt cầu Đồng Nai trên QL1 (đoạn nối giữa Biên Hoà 
và TP.Hồ Chí Minh). Tại đây, bản mặt cầu và 15 khe co giãn cao su đã được thi công 
làm lại mới vào tháng 6/1997.  

Chỉ sau 5 năm khai thác, đến năm 2002, các khe co giãn và mặt đường bê tông 
nhựa trên cầu lại bị hư hỏng nặng, cơ quan quản lý cầu lại phải thay mới các khe co 
giãn cao su và thảm lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5 cm. Đồng thời, hiện trạng bản mặt 
cầu bị hư hỏng như sau: có nhiều vết nứt theo phương ngang và dọc cầu ở tất cả các 
nhịp; phía làn đường xe chạy từ TP.Biên Hòa đi TP. Hồ Chí Minh mức độ nứt nhiều 
hơn so với phía làn đường xe chạy từ thành phố Hồ Chí Minh đi TP.Biên Hòa. Chi tiết 
như mô tả tại bảng 7.  
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Bảng 7 

Tại làn đường Biên Hoà 
đi TP. Hồ Chí Minh 

Tại làn đường TP. Hồ Chí 
Minh đi Biên Hoà 

Phân đoạn Số lượng 
vết nứt 

(vết nứt) 

Chiều dài 
vết nứt (cm) 

Số lượng 
vết nứt (vết nứt) 

Chiều dài 
vết nứt (cm) 

Tổng cộng 1604 237483 1321 204191 
I 92 13514 44 6885 
II 91 15465 80 13964 
III 88 13435 78 12425 
IV 93 14035 56 10254 
V 88 13110 55 8829 
VI 92 13938 76 11364 
VII 80 13415 57 10476 
VIII 67 10905 68 11252 
IX 81 13438 82 13625 
X 55 7460 83 12523 
XI 70 11190 75 11575 
XII 88 13001 74 12089 
XIII 88 11419 76 10565 
XIV 62 6938 66 7977 
XV 100 14364 93 13160 
XVI 127 16756 98 14549 
XVII 133 18805 96 13476 
XVIII 109 16295 64 9203 

* Qua khảo sát sơ bộ về lưu lượng xe cho thấy: Lưu lượng xe tải nặng (xe chở 
hàng quá tải) tại làn đường xe chạy từ TP.Biên Hòa đi TP.Hồ Chí Minh nhiều hơn so 
với tại làn đường xe chạy từ TP.Hồ Chí Minh đi TP.Biên Hoà. Nguyên nhân do: 

- Vị trí các cảng hàng hoá (như: Tân Cảng; cảng Bình Dương ...) nằm bên phía 
TP.Hồ Chí Minh (sông Sài Gòn làm mốc), vì vậy hàng ngày có rất nhiều xe tải nặng 
(chủ yếu loại xe Container 40 feet) chở hàng hoá từ các khu Công nghiệp, cụm Công 
nghiệp thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ... qua cầu Đồng Nai để chở hàng 
hoá đi các cảng; số lượng hàng hoá và trọng lượng hàng hoá từ cảng phải chuyển đi 
đến các tỉnh phải đi qua cầu Đồng Nai nhỏ hơn so với chiều ngược lại. 
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- Vị trí các mỏ vật liệu xây dựng, san lấp chủ yếu bên phía thành phố Biên Hoà, do 
đó các xe chở vật liệu xây dựng thường chở hàng quá tải từ bên TP. Biên Hoà để cung 
cấp cho các cơ sở xây dựng bên TP.Hồ Chí Minh. Theo chiều ngược lại thì các xe chủ 
yếu là xe chở không tải. 

Như vậy, có thể thấy rõ tình trạng xe nặng, xe quá tải lưu hành với số lượng lớn 
chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra mức độ hư hỏng nặng nề cho kết cấu bản mặt 
cầu Đồng Nai. 

Để làm rõ thêm những vấn đề nêu trên, xin nêu ở đây một số kết quả nghiên cứu 
của Mỹ như sau: 

- Theo một nghiên cứu tại bang Idaho (Mỹ) cho thấy tỷ lệ xe quá tải trọng qui định 
không xin phép của cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành có tỷ lệ % vi phạm 
hàng năm khoảng 12%. Các chuyên gia đã tính toán được mức độ hư hỏng của mặt 
đường do các xe tải chở quá tải gây ra hàng năm tăng khoảng 57% so với tính toán 
thiết kế ban đầu. 

- Vào năm 1990, kết quả nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy thiệt hại do hiện tượng xe 
quá tải gây ra cho mạng lưới đường bộ hàng năm từ 160 triệu USD/năm đến 670 triệu 
USD/năm.  

- Cũng theo một phân tích về kinh tế thực hiện vào năm 1992 tại Bang Washington 
của Mỹ về việc so sánh hiệu quả kinh tế giữa lợi nhuận khi chở quá tải mang lại cho lĩnh 
vực vận tải và khoản kinh phí phải chi tăng cường để sửa chữa hệ thống đường bộ do hậu 
quả của xe quá tải gây ra, chi tiết so sánh hiệu quả kinh tế này được thể hiện tại bảng 8. 

Bảng 8. So sánh hiệu quả kinh tế giữa việc xe chở quá tải  
và thiệt hại cho hệ thống đường bộ 

Mức độ vượt tải so với tải trọng trục xe 
tiêu chuẩn có tỷ lệ 

3% 5% 10% 30% 
Tỷ lệ xe chở vượt tải chiếm tỷ lệ 

Chiều dài đường 
nghiên cứu Đối tượng so sánh 

4% 6% 13% 38% 

50km 
- Lợi nhuận vận tải 
- Thiệt hại đường bộ 

$2,2 
$2,5 

$3,6 
$4,4 

$7,3 
$11,2 

$21,8 
$74,4 

150km 
- Lợi nhuận vận tải 
- Thiệt hại đường bộ 

$7,3 
$8,3 

$12,1 
$14,6 

$24,2 
$37,2 

$72,6 
$248 

500km 
- Lợi nhuận vận tải 
- Thiệt hại đường bộ 

$21,8 
$24,8 

$36,3 
$43,9 

$72,6 
$111,6 

$217,8 
$744,1 

Tỷ lệ kinh phí phải bỏ ra dành cho sửa chữa 
hệ thống đường bộ so với lợi nhuận thu được 
từ xe quá tải 

1,14 1,21 1,54 3,42 
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Kết quả cho thấy trong mọi trường hợp, kinh phí phải đầu tư cho sửa chữa bảo 
trì đường bộ bị hư hỏng nhanh do xe quá tải gây ra bao giờ cũng lớn hơn nhiều so 
với lợi nhuận thuần tuý do xe chở quá tải mang lại. Nếu tính cho các tuyến đường 
bộ có tỷ lệ xe quá tải vi phạm qui định về tải trọng trục cao và diễn ra trên chặng 
đường dài thì mức độ chênh lệch của khoản kinh phí phải bù đắp thiệt hại vì hư 
hỏng cầu đường nhanh do xe chở quá tải so với lợi nhuận từ vận tải đó càng lớn, có 
thể lên tới 350%. 

Qua đó, có thể kết luận rằng: cần thiết phải xác lập chế độ kiểm soát khai thác về thành 
phần, cấu trúc dòng xe, tải trọng xe cho từng đoạn tuyến trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải 
của kết cấu công trình cầu. 

V. KẾT LUẬN 

Từ những vấn đề được đề cập, phân tích và đánh giá đã nêu, có thể rút ra các kết 
luận chủ yếu sau: 

1. Hệ thống cầu đường bộ trên tuyến QL1 rất đa dạng về dạng kết cấu; vật liệu 
xây dựng; tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm thiết kế; biện pháp thi công ... Hiện 
trạng chất lượng kỹ thuật các cầu thuộc loại cầu yếu còn rất nhiều và tăng theo 
hàng năm, chưa đáp ứng được nhu cầu và sự phát triển lưu thông hàng hoá bằng 
đường bộ có xu hướng ngày một tăng. Đồng thời, thực tế nhiều cầu đang bị hư 
hỏng nhanh chóng, ổ gà trên mặt cầu; khe co giãn bị dập vỡ; dầm cầu bị nứt... 
Những hư hỏng này một mặt do các nguyên nhân tác động của điều kiện môi 
trường, khí hậu theo thời gian khai thác; do thiếu vốn duy tu bảo trì và công tác 
duy tu bảo dưỡng còn một số hạn chế... nhưng nguyên nhân chính là do tác động 
của xe tải nặng lưu hành. 

2. Kết quả khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân loại thấy rằng xe tải lưu hành trên QL1 
tương đối phong phú, đa dạng về thành phần cấu trúc dòng xe, đặc biệt là tải trọng xe 
với mức độ quá tải đáng báo động. Trong đó có một số vấn đề đáng lưu ý như: 

+  Lưu lượng xe tải loại 2 trục, 3 trục chiếm tỷ lệ chủ yếu. Mặt khác, những 
loại xe tải này chủ yếu chuyên chở vật liệu xây dựng, các hàng hoá dời ... 
dễ vận chuyển quá tải nhiều lần so với giá trị tải trọng cho phép. 

+  Tỷ lệ tải trọng trục đơn của các xe tải ở miền Nam lớn hơn nhiều so với tỷ 
lệ tải trọng trục đơn miền Bắc và miền Trung. Đồng thời, trung bình có 
khoảng 50% số xe tải có tải trọng trục quá tải. 

+  Có trên 18% các xe tải lưu hành chở hàng quá tải, có một số trường hợp xe 
tải nặng gấp 2,5 lần so với tải trọng cho phép của cầu. 
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+  Thành phần, cấu trúc dòng xe có ảnh hưởng rất lớn đến hư hỏng và mức 
độ suy giảm tuổi thọ khai thác của kết cấu cầu. Với cùng một giá trị tải 
trọng xe khai thác nhưng xe tải loại 2 trục gây ra tổn hại lớn hơn rất nhiều 
so với xe tải loại 3 trục, 4 trục, 5 trục, 6 trục. 

+  Việc xe chở hàng quá tải trọng thiết kế (tải trọng thiết kế tiêu chuẩn) của 
cầu gây ra tổn hại rất lớn đối với hư hỏng của các bộ phận kết cấu nhịp cầu 
ngay sau 01 lần xe đi qua. Mức độ tổn hại này có quan hệ hàm mũ với 
mức độ gia tăng tải trọng xe, tải trọng trục xe.  

3. Từ kết quả nghiên cứu này, cho thấy cần sớm đưa ra các giải pháp cấp thiết 
trong việc xác lập chế độ quản lý, kiểm soát tải trọng xe khai thác như: điều chỉnh mức 
thu phí sử dụng cầu đường bộ theo mức độ gây tổn hại; mức đánh thuế nhập khẩu hoặc 
sản xuất đối với các loại xe tải chở hàng có số trục ít; các mức xử phạt đối với các phương 
tiện chở hàng quá tải; việc kiểm soát, cấp phép tải trọng lưu hành ... để các công trình cầu 
trên QL1 cũng như trên toàn mạng lưới đường bộ đảm bảo tuổi thọ khai thác như thiết kế, 
hạn chế tối đa tai nạn giao thông, giảm bớt thiệt hại về kinh tế do phải bù đắp những hư 
hỏng của kết cấu cầu do xe tải nặng gây ra. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG CẦU CẦN THƠ 

ThS. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 
GS. TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG 
TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 
Bộ môn Công trình GTTP&CTT 
Khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông vận tải 

TÓM TẮT:  

Phương pháp động đánh giá kết cấu cầu treo dây văng đang được sử dụng phổ 
biến trên thế giới và tại Việt Nam. Mục đích của phương pháp này nhằm xác định 
các hiệu ứng động lực như ứng suất động lực, độ võng động, tần số dao động 
cưỡng bức, tần số riêng của các bộ phận kết cấu, hệ số xung kích do tác động của 
hoạt tải xe di động trên cầu với các tốc độ khác nhau. Bài báo này trình bày kết 
quả đánh giá động cầu treo dây văng Cần Thơ theo kết quả đo đạc thực tế và kết 
quả phân tích lý thuyết để đánh giá hiệu quả của các giải pháp thiết kê - thi công 
công trình cầu Cần Thơ. 

SUMMARY:  

Dynamic method of assessment cable-stayed bridge structures is commonly used 
worldwide and in Vietnam. The purpose of this method to determine the dynamic 
effects such as dynamic stress, dynamic deflection, natural frequency of the structure, 
the impact factor of bridge with different speeds. Test results are compared with 
theoretical results according to design documents to assess the actual load bearing 
capacity of the bridge. This article presents the evaluation of main bridge structure in 
CanTho Bridge based on loading test results in 2010. 

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CẦN THƠ 

1.1. Vị trí xây dựng 

Dự án cầu Cần Thơ - Tỉnh Cần Thơ với tổng dự án dài 15,85 km với điểm khởi 
đầu tại Km 2016 trên Quốc lộ 1 thuộc huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, đi tránh Quốc 
lộ 1 và thành phố Cần Thơ, vượt qua sông Hậu nối trở lại QL1 tại Km 2077 thuộc 
quận Cái Răng - Tỉnh Cần Thơ.  
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Hình 1. Cầu Cần Thơ sau khi hợp long và thi công lớp phủ mặt cầu 

Cầu được thiết kế vĩnh cửu theo tiêu chuẩn Nhật Bản JRA2006 cùng với phương 
pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD. Chiều rộng 
toàn cầu là 26m trong đó có bốn làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.  

Cầu chính: Phần cầu dây văng có chiều dài là 1010 m, có sơ đồ: sơ đồ bố trí nhịp: 
2@40 + 150 + 550 + 150 + 2@40m gồm 7 nhịp liên tục, gồm 2 trụ tháp. 

Dầm chủ: Dầm chủ liên tục 7 nhịp, bố trí 2 mặt phẳng dây văng. Dầm chủ dạng 
hỗn hợp giữa dầm BTCT DƯL dạng hộp 4 cell hình thang ngược có cánh hẫng dài 6.8 
m và dầm thép tổ hợp nối tại vị trí giữa nhịp chính. Dầm chủ gối trên các trụ tháp và 
các trụ neo. 

  

Hình 2. Mặt cắt ngang điển hình  
bằng BTCT DƯL 

Hình 3. Mặt cắt ngang điển hình  
bằng thép tổ hợp 

Trụ tháp: Gồm hai trụ tháp bằng BTCT DƯL có chiều cao tính từ điểm đặt dầm chủ 
là 138.40m, tính từ mặt cắt đỉnh bệ móng là 170.3m đối với tháp phía bờ Bắc và 164.8m 
đối với tháp phía bờ Nam. Phần tháp dạng chữ A. Hai tháp đặt trên móng cọc khoan nhồi 
đường kính 2.5m, với 30 cọc cho tháp phía bờ Bắc và 36 cọc cho tháp phía bờ Nam. 
Chiều dài cọc 92m cho trụ tháp phía bờ Bắc và 94m cho trụ tháp phía bờ Nam. 

Dây văng: Dây văng sử dụng loại bó cáp tao đơn đặt trong ống HDPE, mỗi trụ tháp 
gồm 54 cặp dây văng được bố trí thành 2 mặt phẳng dàn dây dạng rẻ quạt đối xứng từ mỗi 
trụ tháp. Cáp dây văng được chia thành 7 loại có đường kính và số lượng tao cáp khác nhau: 
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Bảng 1. Đặc trưng của cáp dây văng thiết kế 

STT Tên cáp 

Số 
lượng 

tao 
cáp 

Đ. kính 
cáp 

(mm) 

Diện 
tích bó 

cáp 
(mm2) 

Trọng 
lượng 
đơn vị 

1 N-L4, S-R4~N-L2, S-R2, N-R2, S-L2~N-
R4, S-L4 91 77/87 3502 28.7 

2 

N-L26, S-R26~N-L20, S-R20, N-L7, S-
R7~N-L5, S-R5 / N-L1, S-R1, N-R23, S-
L23~N-R20, S-L20, N-R8, S-L8~N-R5, S-
L5 / N-R1, S-L1 

109 81/95 4195 34.6 

3 
N-L11, S-R11~N-L8, S-R8, N-R26, S-
L26~N-R24, S-L24, N-R13, S-L13~N-R9, 
S-L9 

121 85/99 4657 38.4 

4 N-L13, S-R13~N-L12, S-R12 13 92/106 5349 43.9 
5 N-R17, S-L17~N-R14, S-L14 151 94/108 5811 47.6 

6 N-L16, S-R16~N-L14,S-R14, N-R18, S-
L18 163 99/113 6273 51.3 

7 N-L27, S-R27, N-L19, S-R19~N-L17, S-
R17, N-R19, S-L19 187 105/119 7197 58.7 

8 N-R27, S-L27 199 108/122 7658 62.4 

Trụ trung gian và trụ biên: Các trụ trung gian gồm từ P14 tới P17. Hai trụ biên 
P13 và P18. Trụ 13 và trụ 18 dạng khung BTCT đặt trên nền móng cọc khón nhồi. Các 
trụ trung gian từ P14 đến P17 dạng cột BTCT đặt trên nền móng cọc khoan nhồi. 

 

Hình 4. Bố trí chung toàn cầu phía bờ Bắc 
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II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC THỬ TẢI ĐỘNG 

Việc thử nghiệm cầu dưới tác dụng của hoạt tải di động được quy đinh trong “Quy 
trình kiểm định cầu trên đường ô tô 22 TCN 243-98” với mục đích xác định các hiệu 
ứng động lực như ứng suất động lực, độ võng động, tần số dao động cưỡng bức, tần số 
riêng của các bộ phận kết cấu, hệ số xung kích do tác động của hoạt tải xe di động trên 
cầu với các tốc độ khác nhau. Tại thời điểm thử nghiệm cầu cần đo đạc nhiệt độ, độ 
ẩm, hướng gió và vận tốc gió cho các vị trí cần đo để đánh giá các ảnh hưởng của yếu 
tố thời tiết đến kết quả đo đạc. 

2.1. Các nội dung của công tác thử tải động 
a) Đo dao động riêng kết cấu nhịp 
Các mặt cắt cần đo: Mặt cắt giữa nhịp 16, mặt cắt 1/4 nhịp 17, mặt cắt giữa nhịp 

17, mặt cắt 3/4 nhịp 17, mặt cắt giữa nhịp 18. 
Trên mặt cắt ngang kết cấu nhịp bố trí 4 đầu đo dao động: 2 đầu đo dao động theo 

phương thẳng đứng, 1 đầu đo dao động theo phương ngang cầu, 1 đầu đo dao động theo 
phương dọc cầu để xác định tần số dao động riêng do uốn và do xoắt của kết cấu nhịp. 

  

Hình 5. Bố trí điểm đo dao động trên 
dầm bê tông 

Hình 6. Bố trí điểm đo dao động trên 
dầm thép 

b) Đo dao động trụ tháp 
Đo dao động theo 3 phương tại vị trí đỉnh 2 trụ tháp phía bờ Bắc và phía bờ Nam. 

Trên đỉnh trụ tháp bố trí 3 đầu đo dao động theo 3 phương: 1 đầu đo dao động theo 
phương thẳng đứng, 1 đầu đo dao động theo phương ngang cầu, 1 đầu đo dao động 
theo phương dọc cầu để xác định tần số dao động riêng do uốn của trụ tháp. 

 
 

Hình 7. Bố trí điểm đo dao động trên đỉnh trụ tháp 
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2.2. Tải trọng thử tải 
* Bố trí tải trọng thử tải 
- Tải trọng thử động sử dụng nhiều xe nhất là 8 xe 3 trục chất tải bằng đá dăm hoặc 

cát đảm bảo trọng tải mỗi xe 25 tấn. Sai số về trọng lượng tổng cộng của 1 xe không 
được vượt quá 5% tức là xe 3 trục có tổng tải trọng xe và hàng từ 23.75T đến 26.25T 

- Phương án xếp tải trọng thử trong quá trình đo: Tùy theo sơ đồ tải các làn xe xếp 
trên mặt cầu có thể theo các phương án: 

a. Lệch tâm về phía thượng lưu; 
b. Đúng tâm; 
c. Lệch tâm về phía hạ lưu. 

* Tải trọng thử tải 
Tải trọng xe dùng để thử tải cầu thực tế được sử dụng thử tải, kiểm định cầu Cần 

Thơ hoàn toàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn kiểm định cầu 22TCN243-
98. Chi tiết trọng lượng của từng xe như sau: 

2.3. Kết quả đo đạc thử tải động 
2.3.1. Điều kiện thời tiết trong quá trình thử tải cầu 
Quá trình thử tải, kiểm định diễn ra trong điều kiện thời tiết bình thường, khô ráo 

không có mưa đủ điều kiện để thu thập số liệu đo đạc. Vận tốc gió lớn nhất trong thời 
gian đo đạc thử tải, kiểm định cầu là 39 km/h (10.83 m/s). Nhiệt độ cao nhất 35oC. Các 
số liệu quan trắc thời tiết cho thấy điều kiện thời tiết không ảnh hưởng đến độ chính 
xác của các kết quả đo đạc. 

Các số liệu về thời tiết được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2. Số liệu quan trắc thời tiết trong quá trình đo đạc, thử tải cầu 
 

Vận tốc gió 
(Km/h) Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) 

Ngày 
Lớn 
nhất Nhỏ nhất Lớn 

nhất 
Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất Nhỏ nhất 

26/03/2010 Sáng 31 10 30 27 83 66 
26/03/2010 Chiều 39 10 32 29 68 56 

2.3.2. Kết quả thử tải, kiểm định cầu dưới tác dụng của hoạt tải di động 
Kết quả thử tải cầu dưới tác dụng của hoạt tải di động được xử lý, phân tích dựa 

trên các số liệu bất lợi nhất cho kết cấu, trung bình của 3 lần đo (lệch thượng lưu, lệch 
hạ lưu và đúng tâm của hoạt tải chạy trên cầu). Tần số thu được dựa trên kết quả phân 
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tích Fourier. Kết quả xử lý phân tích bằng phần mềm Mathlab được thể hiện trên hình 
9. Chi tiết kết quả đo dao động kết cấu nhịp, trụ tháp được thể hiện trên bảng 5, 6. 

 

Hình 8. Kết quả phân tích FFT số liệu đo dao động 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả đo dao động kết cấu nhịp 

Tần số trung bình (Hz) 
STT Mặt cắt đo 

Ngang cầu Đứng Xoắn 
1 1/2 nhịp 16 0.5729 0.5729 2.2927 
2 1/4 nhịp 17 0.3264 0.4617 1.1657 
3 1/2 nhịp 17 0.3015 0.4046 1.288 
4 3/4 nhịp 17 0.3301 0.4465 1.187 
5 1/2 nhịp 18 0.5279 0.5279 2.0097 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả đo dao động tháp cầu 
 

Tần số (Hz) 
Hạng mục đo 

Đứng Ngang cầu Dọc cầu 
Ghi chú 

Tháp phía bờ Bắc 2.291 1.053 0.743 Trung bình 
Tháp phía bờ Nam 2.298 0.665 0.788 Trung bình 

2.3.3. Kết quả phân tích dao động riêng theo mô hình lý thuyết 
Mô hình phân tích dao động riêng theo hình 9. Kết quả phân tích chu kỳ dao động 

riêng cho 40 dạng dao động đầu tiên của kết cấu. Một số kết quả của 6 dạng dao động 
riêng đầu tiên của kết cấu được thể hiện trên hình 9 đến 15. 
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Hình 9. Mô hình phân tíc lý thuyết 

  

Hình 10. Mode dao động thứ nhất – trục X, f = 0.1766 

  

Hình 11. Mode dao động thứ hai – trục Z, f = 0.2178 

  

Hình 12. Mode dao động thứ ba – trục Y, f = 0.2847 

  

Hình 13. Mode dao động thứ tư – trục Y, f = 0.3318 

  
Hình 14. Mode dao động thứ năm – trục Z, f = 0.3440 
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Hình 15. Mode dao động thứ sáu – trục Z, f = 0.4274 

2.3.4. Đánh giá kết quả đo dao động 
Theo kết quả phân tích lý thuyết, đặc trưng dao động của kết cấu cầu Cần Thơ gồm: 

- Tần số dao động uốn theo phương ngang cầu : 0,2178 ~ 1,0636. 

- Tần số dao động uốn theo phương thẳng đứng : 0,2847 ~ 1,6101. 

- Tần số dao động xoắn : 0,9793 ~ 1,5773. 

Tần số dao động đo được của kết cấu nhịp và trụ tháp không chênh lệch nhiều so với 
lý thuyết tính toán. Các kết quả đo đạc và phân tích bằng phần mềm Mathlab cho kết quả 
với độ tin cậy cao. Kết cấu làm việc bình thường và phù hợp với mô hình tính toán lý 
thuyết. Dải tần số của cầu đo được đều nằm ngoài phạm vi giới hạn của quy trình kiểm 
định cầu trên đường ô tô 22 TCN 243-98 là 1,67Hz đến 2,22Hz. Có thể kết luận cầu Cần 
Thơ đảm bảo an toàn khai thác với hoạt tải thiết kế phép của tiêu chuẩn kỹ thuật. 

III. KẾT LUẬN 

Kết quả thử tải động các bộ phận chịu lực chính của cầu chính (phần cầu dây văng) 
cho thấy chu kỳ dao động riêng đều phù hợp với kết quả tính toán với hồ sơ thiết kế, 
một vài giá trị đo lớn hơn trị số tính toán thiết kế nhưng chênh lệch không nhiều và 
đều nằm trong giới hạn cho phép (Quy trình kiểm định cầu 22TCN243-98 quy định 
chu kỳ dao động riêng của kết cấu không được nằm trong phạm vi 0,45s ~ 0,6s tương 
ứng với tần số dao động riêng từ 1,67 Hz đến 2,22 Hz và chu kỳ dao động theo 
phương ngang không được trùng hoặc bằng bội số của chu kỳ dao động riêng theo 
phương thẳng đứng). Kết cấu cầu chính đủ khả năng chịu lực theo yêu cầu động học 
của Quy trình kiểm định cầu 22TCN243-98. 

Các kết quả đo đạc phù hợp với kết quả phân tích lý thuyết, có thể đánh giá công 
trình cầu Cần Thơ về cơ bản đã được xây dựng phù hợp đồ án thiết kế.  

Việc sử dụng các thiết bị đo dao động và đầu đo hiện có tại Việt Nam kết hợp với 
việc xử lý số liệu bằng công cụ lập trình Mathlab hoàn toàn có thể đánh giá các đặc 
trưng động của kết cấu cầu lớn đã xây dựng tại Việt Nam đặc biệt là cầu treo dây văng 
và cầu treo dây võng. 



 515 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Báo cáo kiểm định cầu Cần Thơ - 2010. 
[2]  Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05. 
[3]  Quy trình kiểm định cầu 22TCN243-98. 
[4]  Tiêu chuẩn thiết kế cầu Nhật Bản JRA2006. 



 516 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG 
ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. DOÃN MINH TÂM 
Viện trưởng - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

TÓM TẮT: 

Thủ tướng Chính Phủ đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng 
đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Để góp phần 
thực hiện quy hoạch mang tính chiến lược này, ngành GTVT đã và đang tổ chức triển 
khai nghiên cứu các bước thực hiện cụ thể. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả 
nghiên cứu KH và đề xuất của Viện KH&CN GTVT về mô hình quản lý hệ thống 
đường ôtô cao tốc Việt Nam thể hiện qua mô hình QLNN và mô hình Quản lý khai 
thác và kinh doanh đường ô tô cao tốc, nhằm tạo dựng nề nếp tổ chức quản lý ngay từ 
đầu, góp phần thự hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và của Bộ GTVT trong quá 
trình đầu tư phát triển và QL khai thác đường ô tô cao tốc. 

1. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QLNN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG Ô TÔ 
CAO TỐC 

Theo quyết định số 1734/ QĐ-TTg ngày 01/ 12/ 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về 
phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, mạng đường bộ cao 
tốc Việt Nam gồm 22 tuyến với tổng chiều dài là 5.873 km. Theo đó, Bộ Giao thông 
vận tải là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và khai thác mạng đường bộ 
cao tốc trên phạm vi toàn quốc và chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách đồng bộ 
để thực hiện quy hoạch, cụ thể như sau: 

- Xây dựng chính sách tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng của các nhà đầu tư, 
đồng thời xây dựng chính sách bảo vệ môi trường trong phát triển đường bộ cao tốc. 

- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực: mở rộng các hình thức đào tạo 
trong và ngoài nước về xây dựng, quản lý, khai thác đường bộ cao tốc. 

- Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch, nghiên cứu hình 
thành các mô hình tổ chức phù hợp trong quản lý đầu tư, xây dựng và khai thác hệ 
thống đường bộ cao tốc; xây dựng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt 
Nam (VEC) trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong đầu tư, phát triển đường bộ cao 
tốc Việt Nam. 
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Các Bộ, ngành liên quan, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố thực hiện các mục tiêu của quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với 
việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020 và 
tầm nhìn sau năm 2020, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và 
địa phương. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc; 

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, các dự án trên địa bàn địa phương 
phù hợp với các nội dung của Quy hoạch này; 

- Phê duyệt, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
sang xây dựng đường bộ cao tốc theo Luật Đất đai; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ 
triển khai Quy hoạch. 

Để tạo ra vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc ở Việt Nam, về nguyên 
tắc, có thể huy động từ các nguồn vốn sau đây: 

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kể cả dưới hình thức Chính phủ vay từ 
nguồn vốn ODA, từ các ngân hàng WB, ADB hoặc bảo lãnh vay, phát hành trái phiếu 
Chính Phủ, trái phiếu công trình … 

- Nguồn vốn do các nhà đầu tư huy động theo các hình thức sau đây: 

+ BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), 

+ BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh), 

+ BT (xây dựng - chuyển giao) và  

+ PPP (hợp tác nhà nước - tư nhân). 

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
xây dựng cơ chế tạo vốn để đầu tư mạng đường bộ cao tốc, theo hướng khuyến khích 
mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư. Theo kết quả nghiên cứu 
của Viện KH&CN GTVT, có thể mô hình hóa việc quản lý thực hiện đầu tư phát triển 
đường cao tốc tại Việt Nam theo sơ đồ trên Hình 1. 



 518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ mô hình quản lý đầu tư phát triển đường cao tốc 
 (Theo đề nghị của Viện KH&CN GTVT, 12/ 2008) 

Khái niệm về công tác quản lý đường cao tốc là rất rộng, có thể nói rằng đó là một 
tổ hợp khổng lồ các loại công việc mà khởi đầu từ khâu quản lý về đầu tư xây dựng, 
đến khâu quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng và vận hành an toàn, rồi đến công 
tác quản lý hành chính để điều hành bộ máy tổ chức khai thác, bảo trì và kinh doanh 
đường cao tốc kể từ khi đưa đường vào sử dụng. Tóm lại, về tổng quát, có thể chia 
công tác quản lý đường cao tốc nói chung ra 3 giai đoạn đặc trưng, đó là giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư xây dựng đường cao tốc, giai đoạn thực hiện đầu tư đường cao tốc và 
giai đoạn tổ chức quản lý bảo trì, khai thác và kinh doanh đường cao tốc. 

Giai đoạn I: Công tác quản lý xây dựng đường cao tốc trong giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư bao gồm các công việc chính liên quan đến chủ trương đầu tư, lập báo cáo 
đầu tư và lập dự án đầu tư thể hiện qua các bước khảo sát, lập các phương án thiết 
kế cơ sở, lập dự trù giải phóng mặt bằng, di dời, đền bù và cuối cùng là lập tổng 
mức đầu tư. Nội dung quan trọng nhất của giai đoạn này các hướng giải quyết về 
nguồn vốn đầu tư. Cho đến nay đã có nhiều hình thức phong phú để huy động vốn. 
Trong đó chủ động nhất nhưng lại rất hạn chế nhất từ cách huy động nguồn vốn 
ngân sách nhà nước. Do đó trong thực tế đã và đang có nhiều phương án huy động 
vốn khác, ví dụ như từ nguồn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), từ nguồn vốn 

BỘ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ BỘ GTVT BỘ TÀI CHÍNH 

Xây dựng cơ chế tạo vốn thẩm tra, 
thẩm định tư cách Nhà đầu tư 

Các Nhà đầu tư ngoài nước 
bỏ vốn 100% để đầu tư 

ĐCT 

Công ty VEC sử dụng vốn 
nhà nước để đầu tư phát triển 
ĐCT dưới sự bảo lãnh của 

nhà nước 

Liên doanh, liên kết các 
Nhà đầu tư các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước 

góp vốn để đầu tư ĐCT 

Tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ: 

Lập báo cáo đầu tư 
xây dựng ĐCT 

Lập báo Dự án đầu 
tư xây dựng ĐCT 

Lập TKKT-BVCT 
CT Đường cao tốc 

Tổ chức thi công 
các hạng mục 

ĐCT 

Tổ chức khai thác 
ĐCT và thu hồi vốn 

đầu tư 
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vay thông thường hoặc vay thương mại của các Chính phủ, các tổ chức tín dụng 
quốc tế, hoặc từ nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế dài hạn của Chính phủ 
hoặc phát hành trái phiếu công trình trong nước và quốc tế theo quy định, do Chính 
phủ bảo lãnh. Kể cả các phương án huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán 
và gần đây nhất là phương án bán quyền thu phí, trong đó giá trị chuyển nhượng 
của việc bán quyền thu phí này được xác định chủ yếu thông qua tổng mức vốn 
ngân sách đã đầu tư vào dự án. Các nguồn vốn được huy động khác còn bằng cách 
áp dụng nhiều hình thức đầu tư như: BOOT (Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh-Chuyển 
giao), BOO (Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh), BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển 
giao), BT (Xây dựng và chuyển giao) ...Trên cơ sở phân tích tổng hợp sơ bộ, Bộ 
GTVT ước tính khoảng 30% vốn kỳ vọng huy động từ nguồn ODA; khoảng 40% 
vốn có thể huy động từ nguồn đầu tư theo phương thức BOT; khoảng 5% vốn thu 
hút thông qua phát hành trái phiếu công trình; khoảng 5% vốn có thể huy động từ 
nguồn vay OCR (nguồn vốn thương mại), còn lại 20% là nguồn vốn từ ngân sách 
trong nước. Theo Bộ GTVT, việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 
xây dựng đường cao tốc là cần thiết và là định hướng lâu dài.  

Giai đoạn II: Công tác quản lý đường cao tốc trong giai đoạn thực hiện đầu tư 
bao gồm các công việc chính liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, từ KS-TK 
chi tiết, lập bản vẽ thi công đến tổ chức thi công và kiểm tra chất lượng, nghiệm thu 
công trình để có thể đưa tuyến đường cao tốc vào khai thác. Nội dung quan trọng 
nhất của giai đoạn này nằm ở chất lượng các gói thầu hồ sơ thiết kế và chất lượng 
thi công công trình. Trong đó, hồ sơ thiết kế phải thể hiện được tất cả những hạng 
mục công trình cần phải được xây dựng, bố trí và lắp đặt trên đường cao tốc trong 
các bản vẽ thiết kế tổng thể và thể hiện quy cách, cấu tạo cụ thể trong các bản vẽ 
thiết kế chi tiết. Các hạng mục công trình chính cần phải được thể hiện trên bản vẽ 
thiết kế tổng thể gồm có: phần đường dành cho xe chạy; dải phân cách; đoạn cho 
phép quay đầu có điều kiện khi cắt qua dải phân cách; phần lề đường; các đoạn 
chuyển tiếp; các vị trí cầu; các nút tách nhập; các trạm nghỉ dừng chân và dịch vụ 
dọc đường; các trạm điện thoại gọi cứu hộ dọc đường; các đoạn bố trí đèn chiếu 
sáng và trạm biến áp; sơ đồ các vị trí lắp đặt các loại biển báo hiệu đường bộ; các 
vị trí lắp đặt camera điều hành giao thông; các đoạn bố trí trạm thu phí; các đoạn bố 
trí hầm (tuy-nen) cho xe chạy dọc đường và các vị trí hầm chui ngang đường; các 
đoạn bố trí rào chắn; sơ đồ bố trí các công trình ngầm hạ tầng cơ sở kỹ thuật để đi 
các loại đường dây điện, đường cáp quang, đường ống cấp nước sạch và thoát nước 
mưa, nước thải, ...; vị trí bố trí trung tâm điều hành giao thông; các đoạn bố trí 
thông tin ITS, các đoạn bố trí biển báo và hàng rào khi qua khu vực có yêu cầu bảo 
vệ môi trường nghiêm ngặt; kể cả quy định các đoạn đường được bố trí các biển 
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quảng cáo hay không được quảng cáo hai bên đường để đảm bảo tầm nhìn, ATGT 
và cảnh quan ... Đồng thời trong hồ sơ thiết kế cũng phải kèm theo các bản vẽ thiết 
kế chỉ đạo thi công, trong đó nêu đầy đủ các hạng mục cần thi công và sơ đồ thi 
công cũng như trình tự, thời hạn thi công chúng.  

Giai đoạn III: Công tác quản lý khai thác đường cao tốc nhằm mục tiêu quản 
lý khai thác an toàn và bảo trì các hạng mục công trình trên đường cao tốc kể từ 
khi đưa đường cao tốc vào vận hành. Đây là một giai đoạn quản lý rất đồ sộ với 
rất nhiều các hạng mục công việc quản lý khác nhau nhưng đòi hỏi phải được thực 
hiện một cách khoa học, đồng bộ, bài bản và đầy đủ. Trong đó, mỗi loại hạng mục 
công tác quản lý khai thác trên từng tuyến đường cao tốc lại đều đi kèm những đòi 
hỏi một cách đồng bộ về thiết bị, nhà trạm, mặt bằng, quy trình quản lý khai thác 
và đội ngũ nhân viên vận hành được đào tạo bài bản. Tất cả phải được duy trì và 
hoạt động đều tay như một bộ máy hoàn chỉnh. Còn đối với tầm cỡ Quốc Gia, để 
tiến tới quản lý khai thác gần 6000 Km đường cao tốc đến năm 2020 và những 
năm tiếp theo, ngay từ bây giờ đã phải chuẩn bị nghiên cứu một mô hình quản lý 
cả hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam phân bố tại các vùng kinh tế trọng điểm 
trên toàn lãnh thổ. Do đó, nhiệm vụ chính của giai đoạn này là tổ chức vận hành 
tất cả các hạ tầng cơ sở kỹ thuật đã được xây dựng để phục vụ cho công tác quản 
lý khai thác theo một mô hình điều hành chung, bài bản, tuân thủ theo những quy 
định nghiêm ngặt như vận hành một cỗ máy liên hợp hiện đại, đòi hỏi trình độ 
KH&CN cao, năng lực tổ chức quản lý cao và tất cả đều phải được trang bị các 
trang thiết bị đầy đủ và phải được đào tạo nghiêm chỉnh. 

Để đảm đương chức năng QLNN về đầu tư phát triển và kiêm cả về quản lý 
khai thác và kinh doanh Đường Ô-tô cao tốc ở Việt Nam, ngay từ năm 2004 Bộ 
GTVT đã thành lập và giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt 
Nam (VEC) đảm nhiệm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện, về bản chất VEC là 
một Doanh nghiệp nhà nước, do đó không thể kiêm cả chức năng QLNN. Theo 
nghị định của Chính Phủ đã quy định, chức năng QLNN cao nhất về đầu tư, khai 
thác hệ thống đường Ô-tô cao tốc thuộc Bộ GTVT. Do đó, Bộ có thể thành lập mới 
và ủy quyền cho Cục Quản lý đường Ô-tô cao tốc để giữ vai trò chức năng QLNN 
về đường cao tốc. Vì vậy, mô hình tổng hợp gắn kết trách nhiệm Quản lý nhà nước 
với hoạt động Quản lý khai thác và kinh doanh hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam 
được thể hiện trên sơ đồ Hình 2. 
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Hình 2. Sơ đồ kết nối hệ thống quản lý nhà nước và QL khai thác hệ thống đường cao 
tốc ở Việt Nam (theo đề nghị của Viện KH&CN GTVT, 12/ 2008) 

2. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG 
Ô TÔ CAO TỐC 

Để tổ chức quản lý khai thác, điều hành và kinh doanh hệ thống đường ô tô cao tốc 
trên phạm vi cả nước, chúng ta chủ trương học tập kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, ... đặc biệt của các nước trong khu vực như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và nhận thấy công tác quản lý 

Hệ thống quản lý nhà nước 
về đầu tư và khai thác hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam 

-------------- 
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC 

 

Chỉ đạo, phê duyệt, ban hành chính 
sách và theo dõi kiểm tra: 

 

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC 

 

Thực hiện 

LẬP BÁO CÁO  
ĐẦU TƯ 

 

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 TK cơ sở và tổng mức đầu tư 

 

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ  
TKKT-BVTC và thi công 

 

Bỏ vốn xây dựng hoặc mua quyền khai thác để vận 
hành, bảo trì và thu hồi vốn trên cơ sở tự thành lập 

hoặc ký hợp đồng thuê đơn vị quản lý 
 

Các Công ty Quản lý và Khai 
thác Đường cao tốc 

Trực tiếp thực hiện: 

Quản lý, điều hành 
mọi hoạt động trên 
đường cao tốc 

Thu phí 
thu thuế 
dịnh vụ 

Bảo trì công trình 
xử lý các sự cố và 
bảo vệ môi trường 

Bảo trì 
thiết bị và 
điện, 
nước 

Cứu hộ, 
Cứu hỏa, 

Y tế 

Kiểm tra 
chất lượng 
khai thác 

QL KH, TCCB 
HĐ tài chính và 

thu hồi vốn 
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khai thác, điều hành và kinh doanh hệ thống đường ôtô cao tốc, ở tầm Quốc gia trên 
phạm vi toàn lãnh thổ, gồm 3 nội dung chính như sau: 

- Quản lý hành chính hệ thống đường ô tô cao tốc. 
- Quản lý khai thác, điều hành và bảo trì hệ thống đường cao tốc. 
- Quản lý kinh doanh hệ thống đường ô tô cao tốc. 
Trong đó, nội dung quản lý hành chính hệ thống đường cao tốc lại bao gồm: 
- Đề xuất việc bố trí và tổ chức các Văn phòng quản lý điều hành Trung ương tại 3 

miền để quản lý hệ thống đường ô tô cao tốc trên toàn quốc. 
- Đề xuất việc đặt tên và ký hiệu các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm thu phí trên hệ thống đường cao tốc. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm cân xe, đếm xe trên hệ thống đường cao tốc. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm cảnh sát điều hành giao thông trên hệ thống. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe trên hệ thống. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm đo khí tượng và môi trường trên hệ thống. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm xá, bệnh viện cứu nạn trên hệ thống đường. 
- Đề xuất vị trí bố trí các trạm bảo trì và cứu hộ, cứu nạn trên toàn hệ thống. 
- Đề xuất các vị trí đấu nối liên hoàn của hệ thống quốc lộ và đô thị với hệ thống 

đường cao tốc khi qua các địa phương. 
- Tổ chức quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng thuộc tài sản của đường cao tốc. 
- Tổ chức quản lý bảo vệ môi trường và lộ giới khu vực đường cao tốc. 
- Quản lý nhân lực, các loại thiết bị và phương tiện dùng để hỗ trợ cho công tác 

quản lý và điều hành trên đường cao tốc. 
- Tổ chức tuần tra, cưỡng chế các hành vi vi phạm Luật giao thông. 
- Tổ chức giải quyết hiện trường khi xảy ra các sự cố TNGT hoặc cứu hộ, cứu nạn 

đối với người và phương tiện. 
- Tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, các bãi đỗ xe, các trạm dừng 

nghỉ dọc đường cao tốc. 
- Tổ chức xây dựng các loại văn bản quản lý và kỹ thuật, các chính sách để đảm 

bảo ngày càng nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc. 
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và giáo dục ý thức công dân khi tham gia giao 

thông trên đường cao tốc. 
- Tổ chức việc phối hợp với các địa phương trong quá trình khai thác  
Còn công tác Quản lý khai thác, điều hành và bảo trì hệ thống đường cao tốc, được 



 523 

các Văn phòng Quản lý điều hành Trung ương bố trí tại 3 miền thực hiện, bao gồm các 
nội dung quản lý khai thác cần được triển khai như sau: 

2.1. Quản lý dòng xe thông qua các số liệu theo dõi, đo đạc tự động trên đường 
Từ góc độ quản lý, người ta phải bố trí tăng cường các thiết bị theo dõi và tự động 

để ghi về các hiện tượng, sự cố thường hay xảy ra tại các vị trí đặc biệt trên đường cao 
tốc, như sau: 

- Tại các vị trí thường có tăng đột biến về lưu lượng xe. 
- Tại các vị trí cửa ra vào đường cao tốc và lối ra vào các trạm dừng nghỉ . 
- Tại các vị trí đang duy tu bảo dưỡng và sửa chữa trên đường. 
- Tại các vị trí “điểm đen” thường hay xảy ra TNGT một cách có hệ thống. 
Hệ thống theo dõi, khảo sát tự động trên đường nhằm hỗ trợ cho các nhiệm vụ:  
- Phát hiện các sự cố trên đường gây ảnh hưởng đến khả năng khai thác. 
- Theo dõi việc giải quyết hiện trường sau các vụ TNGT. 
- Theo dõi khai thác dòng xe và hỗ trợ cho việc điều hành dòng xe trên các làn 

đường và tại các lối ra, vào đường cao tốc. 
- Theo dõi điều kiện môi trường và mặt đường như mưa, ẩm ướt, tốc độ gió, sương mù. 
Các loại thiết bị hiện đại ngày nay thường được sử dụng để theo dõi, đo đạc và 

khảo sát dòng xe trên đường cao tốc, được giới thiệu gồm có: 
- Camera theo dõi dòng xe. 
- Thiết bị WIM dùng để đếm xe, xác định tải trọng, tốc độ xe, phân loại xe, số trục 

xe, ... được bố trí lắp đặt ngay trên mặt đường. 
- Thiết bị radar, tia laser dùng để nhận dạng xe, đếm xe, phân loại xe và để phục vụ 

cho công tác thu phí.  
Các loại thiết bị cảm biến senso khác được lắp đặt trên đường để theo dõi dòng xe 

chạy hoặc dừng trên đường. 
2.2. Quản lý và kiểm soát xe chạy trên các làn đường 
Mục đích của việc kiểm soát xe chạy trên các làn xe nhằm: 
- Đạt được sự thống nhất và ổn định cao của dòng xe chạy trên đường cao tốc, góp 

phần nâng cao năng lực thông hành, hiệu suất sử dụng mặt đường và ngăn ngừa khả 
năng gây ùn tắc giao thông. 

- Giảm thiểu được nguy cơ ùn tắc khi lưu lượng dòng xe tăng đột ngột 
- Vẫn đảm bảo hiệu quả khai thác trên đường cao tốc trong trường hợp năng lực 

thông hành bị giảm do TNGT xảy ra hoặc một số đoạn đường hư hỏng cần phải cấm 
xe đi vào để sửa chữa. 
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Các biện pháp kiểm soát dòng xe, từ trước đến nay người ta vẫn sử dụng thường 
các biện pháp sau đây: 

- Cắm biển báo hiệu giao thông. 
- Sử dụng tin nhắn trên biển báo điện tử. 
- Sử dụng các biển báo treo để chỉ dẫn và phân luồng xe tạm thời. 
- Vận dụng các quy định cưỡng chế hoặc cấm. 
- Sử dụng các biện pháp xử phạt hành chính. 
Về mặt chiến lược, hoạt động quản lý làn xe trên đường cao tốc được thực hiện 

thông qua một loạt các biện pháp như sau: 
- Phân làn xe tải đi riêng 
- Phân làn dành cho các xe ưu tiên khi mật độ xe cao (HOV lanes) 
- Phân làn xe hẹp và lề đường 
- Phân làn xe cho phép đi ngược chiều 
- Phân làn xe đảo ngược 
- Hệ thống điều khiển trên tuyến chính 
- Các bảng kiểm soát tốc độ xe chạy 
- Lập vùng kiểm soát tốc độ khi đi qua các khu vực nhạy cảm về TNGT 
- Tổ chức thu phí 
- Đánh thuế ùn tắc giao thông 

2.3. Quản lý kiểm soát dòng xe tại các cửa ra, vào đường cao tốc 

Quản lý giao thông tại các cửa ra, vào đường cao tốc là việc áp dụng chế độ kiểm 
soát để điều chỉnh số lượt xe vào, xe ra trong một đơn vị thời gian nhờ hệ thống điều 
khiển giao thông đặt tại các cửa ra, vào này nhằm đạt được các mục tiêu chính về tổ 
chức khai thác như sau: 

- Cân bằng lưu lượng xe ra, vào để giảm thiểu ảnh hưởng đến năng lực thông hành 
của các làn xe trên đường cao tốc. 

- Duy trì điều kiện khai thác thuận lợi và giảm thiểu TNGT có thể xảy ra trên 
đường cao tốc nhờ việc điều chỉnh tốc độ dòng xe đi chậm lại tại cửa vào. 

- Tăng cường ATGT khi tách, nhập dòng xe. 
Để quản lý dòng xe tại cửa ra, vào đường cao tốc, người ta thường dùng 4 biện 

pháp cơ bản như sau: 
- Biện pháp sử dụng hệ thống điều khiển giao thông bao gồm các biển báo hiệu 

giao thông hoặc đèn điều khiển giao thông. 
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- Biện pháp đóng mở barie tạm thời, trong một thời gian hoặc lâu dài tùy thuộc vào 
điều kiện và năng lực thông xe của đường cao tốc. 

- Sử dụng biện pháp xử lý đặc biệt trên cơ sở phân loại xe vào và xe ra để ưu tiên 
các loại xe HOV. 

- Xử lý tại vị trí cửa ra, vào bằng cách lắp đèn tín hiệu đếm ngược thời gian chờ, 
mở rộng làn xe, sơn kẻ vạch mặt đường hướng dẫn xe chạy, tăng cường thêm làn xe 
rẽ, ...nhằm tăng cường điều kiện thuận lợi và an toàn xe chạy khi tách, nhập với đường 
cao tốc. 

Trong thực tế, người ta có thể sử dụng từng biện pháp hoặc phối hợp để tạo điều 
kiện thuận lợi và hợp lý nhất cho dòng xe khi tách nhập với đường cao tốc. 

 

Hình 3. Sơ đồ bố trí, lắp đặt vị trí các thiết bị điều khiển tại cửa ra, 
vào đường cao tốc 

2.4. Quản lý và kiểm soát việc thu phát thông tin phục vụ khai thác trên đường 
Các loại thông tin cần thiết dùng để cung cấp cho người tham gia giao thông trên 

đường cao tốc giữ một vai trò rất quan trọng và luôn thể hiện rõ tính hiệu quả trong 
đảm bảo ATGT và thuận tiện cho hành trình. Các loại thông tin này được cung cấp tới 
người sử dụng theo nhiều cách, từ cách thông tin tĩnh cho đến các cách thông tin động, 
cập nhật theo thời gian. Trong đó, thông tin tĩnh được hiểu là các nguồn thông tin được 
gắn cố định dùng để chuyển tải các nội dung được chuẩn bị sẵn thường gắn tại các khu 
vực đông dân cư hay các khu vực nhạy cảm về TNGT trên đường. Còn thông tin động, 
cập nhật được hiểu là các loại thông tin có được từ nguồn do các senso gắn dưới mặt 
đường hay từ các thiết bị theo dõi khác gắn dọc hai bên đường cung cấp, kể cả các 
thông tin được chuyển thẳng đến buồng lái. Cũng có thể phân loại thông tin cho người 
tham gia giao thông theo 2 loại, đó là: loại thông tin trước hành trình và loại thông tin 
trên đường. Trên Hình 4 mô tả sơ đồ các nguồn cung cấp và thu nhận thông tin để 
phục vụ cho các đối tượng và người tham gia giao thông sử dụng trên đường. 
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Hình 4. Các nguồn cung cấp và thu nhận thông tin  
Trong đó, có thể phân ra các loại phổ biến và thu nhận thông tin như sau: 
- Thông tin trước hành trình: có tác dụng cung cấp cho người tham gia giao thông 

trước khi đi các thông tin mới nhất về điều kiện đường và hành trình phía trước để 
giúp người ta có thể lựa chọn và quyết định về thời gian khởi hành, cách thức đi và 
chọn hành trình, thực chất là tạo điều kiện cho con người lập được kế hoạch phù hợp 
trước khi đi. Để có được các thông tin trước khi đi, người ta có thể gọi điện thoại qua 
đường dây nóng, khai thác thông tin từ Internet qua máy tính cá nhân, qua loa phát 
thanh, xem truyền hình và các hệ thống tiếp cận thông tin khác. 

- Thông tin khi trên đường: có tác dụng cung cấp cho người tham gia giao thông 
trên đường đi các thông tin mới nhất về điều kiện đường và hành trình phía trước. Các 
thông tin này thường được xuất hiện dọc theo 2 bên đường hoặc trên các giá treo trên 
đường dưới dạng các biển báo cố định hay biển báo điện tử cung cấp các loại thông tin 
cần thiết về thời tiết, tình hình đường xá, TNGT, công trường phía trước,... 

- Thông tin tĩnh thường bao gồm: 
+  Thông báo về các hoạt động đang xây dựng hoặc sửa chữa trên đường mà 

phải hạn chế số làn xe hoặc phải đi tránh trên một đoạn đường nào đó. 
+  Các sự cố hoặc sự kiện nào đó đang xảy ra mà làm tăng đột biến lưu lượng và 

mật độ xe trên đoạn đường nào đó. 
+  Thông tin về giờ khai thác các làn xe ưu tiên dành cho các loại xe chở đông 

người (HOV). 
+  Các quy định cấm liên quan đến phương tiện về chiều cao, trọng tải, ... 

- Thông tin động, cập nhật thường có thể cung cấp cho cả trước chuyến đi và cho 
cả trên đường, thường bao gồm các loại thông tin sau: 

+  Điều kiện đường sá liên quan đến khả năng làm chậm trễ hành trình, ví dụ 
như các điểm ùn tắc, phải xếp hàng chờ, hoặc các đoạn xảy ra TNGT. 
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+  Các tuyến đường tránh tại các đoạn đường đang có sự cố xảy ra. 
+  Tình hình thời tiết có thể ảnh hưởng tới hành trình. 
+  Thông tin dẫn đường được đặt theo chương trình sử dụng công nghệ GPS. 
+  Đường cấm tạm thời phía trước. 

2.5. Quản lý tai nạn và tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường cao tốc: 
Phân loại các hiện tượng thuộc về tai nạn trên đường cao tốc, có thể phân ra 03 

loại sau: 
- TNGT bao gồm các vụ việc như va chạm xe, đổ xe, đâm xe, ... 
- Các sự kiện đặc biệt diễn ra trên đường như thể thao, diễu hành, quay phim, chất 

hóa học bị đổ vỡ ra đường, ... 
- Các sự cố gây ra do thiên nhiên như ngập lụt, đất sụt, gió xoáy, lốc, ... 
Một trong những mục đích và mục tiêu cụ thể của quản lý tai nạn là phải nhận 

được dạng tai nạn và hành động cần thiết để đạt được mục đích và các mục tiêu đã đề 
ra. Vì vậy, trình tự và nội dung nhận dạng và các ứng xử cần thiết khi xảy ra tai nạn 
trên đường cao tốc được quy định như sau: 

- Nhận dạng tai nạn: 
+  Nhận biết vị trí xảy ra tai nạn. 
+  Tính chất, quy mô và đặc điểm tai nạn (loại xe, thương vong, ...). 
+  Mức độ ảnh hưởng của tai nạn đến dòng xe trên đường. 

- Hành động ứng xử cần thiết ngay lập tức: 
+  Xác định mức độ cần thiết gọi xe cấp cứu. 
+  Soạn ngay thông tin về tai nạn để thông báo cho tất cả lái xe đang đi trên 
đường.  

+  Lưu ý hành khách về khả năng xe buýt sẽ về bến chậm hơn so với giờ  
quy định. 

+  Lưu ý các cơ quan thông tin biết về vị trí xảy ra tai nạn. 
+  Kiểm soát ngay dòng xe. 
+ Bật đèn xanh cho xe chạy vào tuyến tránh gần nhất.  
+  Bật đèn đỏ chặn xe trên đường dẫn không cho đi vào đoạn đang có tai nạn. 

- Đề xuất theo dõi: 
+  Liên hệ với các cơ quan quản lý tại địa phương để phối hợp giải quyết: 

Huy động xe cứu thương (nếu cần thiết) 
Cung cấp thông tin ban đầu về tai nạn 
Tăng cường xe tuần tra, kiểm soát giao thông 
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+  Theo dõi giải quyết: 
Tình hình xe cứu thương đến hiện trường 
Tăng cường điều hành giao thông qua đoạn xảy ra tai nạn 
Thu dọn hiện trường tai nạn 
Xóa điểm ùn tắc, trả lại điều kiện hoạt động bình thường cho dòng xe 

Công nghệ phát hiện tai nạn có nhiều loại, từ các phương pháp không tự động, rẻ 
tiền đến những phương pháp hoàn toàn tự động theo dõi và phát hiện sớm tai nạn 
nhưng đắt tiền. 

- Về kỹ thuật phát hiện tai nạn không tự động thường sử dụng các phương pháp 
sau đây: 

+  Gọi từ điện thoại cấp cứu từ hộp thoại ven đường theo số gọi cố định hoặc 
điện thoại di động thông báo cho Trung tâm điều hành giao thông về tai nạn 

+  Do các xe tuần tra trên đường phát hiện 
+  Do các xe môtô tuần tra vào giờ cao điểm 
+  Do các xe taxi có hộp thoại thông báo tai nạn 
+  Do tuần tra trên không của máy bay (tại các nước công nghiệp phát triển) 
+  Phát hiện từ các đài quan sát cố định trên đường 
+  Do dân và người lái qua đường thông báo 

- Về kỹ thuật phát hiện tai nạn tự động: 
Hầu hết các hệ thống quản lý khai thác đường cao tốc đều được trang bị và lắp đặt 

các thiết bị theo dõi, quan trắc tự động, do đó nó có thể phát hiện các vụ tai nạn trên 
đường. Các loại thiết bị tự động theo dõi và phát hiện tai nạn trên đường đó là: 

+  Các khung dây cảm ứng điện được lắp đặt trên mặt đường 
+  Thiết bị đo điện từ 
+  Các thiết bị nghe nhìn dùng sóng radar, sóng ngắn 
+  Các thiết bị đo, đếm xe bằng công nghệ laser 
+  Các thiết bị hồng ngoại 
+  Các thiết bị siêu âm 
+  Các thiết bị ghi âm thanh 
+  Các camera ghi hình 

Để quản lý ATGT trên đường cao tốc, chức năng cơ bản của hệ thống phòng ngừa 
TNGT và cứu hộ trên đường cao tốc, về nguyên tắc, bao gồm các cấu phần sau:  

- Cấu phần 1: Hệ thống theo dõi ATGT 

- Cấu phần 2: Hệ thống phòng ngừa TNGT 
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- Cấu phần 3: Hệ thống báo động cấp cứu  
- Cấu phần 4: Hệ thống sơ cứu 

- Cấu phần 5: Hệ thống thiết lập sơ đồ cứu hộ, cứu nạn 

- Cấu phần 6: Hệ thống thực hành cứu hộ, cứu nạn 

- Cấu phần 7: Hệ thống thu thập các dữ liệu về tai nạn 

- Cấu phần 8: Hệ thống bảo trì nguồn dữ liệu 

Để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, về 
nguyên tắc cần phải có sự chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và sự 
phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đường cao tốc đi qua. Trong đó, các lực lượng 
và cơ sở vật chất có sẵn cần được huy động, đó là: 

- Lực lượng cảnh sát 
- Lực lượng chữa cháy và cứu hộ 
- Các cơ quan thông tin đại chúng 
- Các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương 
- Bộ Giao thông Vận tải 
- Các bệnh viện và trạm cấp cứu 
- Xe cứu hộ và cần cẩu 
- Dây kéo và bộ phận dịch vụ thu dọn hiện trường 
- Các đội xử lý kỹ thuật  
- Các thợ điện, nước, gas, cáp, ... 
- Các Bộ, ngành có liên quan 

2.6. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành GT đường cao tốc: 
Toàn bộ công tác Quản lý khai thác đường cao tốc được thực hiện nhờ sưu phối 

hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và khoa học giữa hai yếu tố cơ bản nhất, đó là con người và 
kỹ thuật. Trong đó, yếu tố con người nắm giữ vai trò quản lý và khai thác, họ là người 
lập kế hoạch, thực hiện chức năng kiểm tra và trực tiếp điều hành. Trong khi đó, các 
yếu tố kỹ thuật giữ vai trò là các công cụ của họ, điển hình như hệ thống điều khiển 
giao thông thông minh (ITS), cũng chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho con người trong quá 
trình thực hiện chức năng tổ chức khai thác đường cao tốc. Cả hai yếu tố quan trọng 
này đều được tụ họp lại để cùng làm việc với nhau tại Trung tâm điều hành giao thông 
và quản lý khai thác trên đường cao tốc (gọi tắt là Trung tâm điều hành giao thông 
TMC - Transportation Management Center). Trung tâm này được ví như là trung tâm 
đầu não của hầu hết các hệ thống quản lý đường cao tốc. 
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Hình 5. Ảnh chụp một Trung tâm điều hành giao thông và khai thác đường cao tốc  

Bảng 2. Các hoạt động quản lý đường cao tốc liên quan đến 
Trung tâm điều hành giao thông (TMC) 

STT Nhiệm vụ quản lý khai 
thác đường cao tốc 

Các hoạt động điều hành giao thông và tổ chức khai 
thác tại Trung tâm điều hành giao thông (TMC) 

1 Khảo sát và thu thập các 
thông tin về dòng xe 
(Surveillance) 
 

Các số liệu về dòng xe (lưu lượng xe, tốc độ, mật độ, tải 
trọng, nơi xảy ra ùn tắc, ...) tiếp nhận từ các thiết bị khảo 
sát đo đếm và theo dõi tự động bố trí trên đường được 
tập hợp lại, xử lý và tổng hợp tại Trung tâm để cung cấp 
cho các cơ quan hoặc bộ phận quản lý hệ thống để theo 
dõi, kiểm soát và xác định được điều kiện vận hành khai 
thác trên đường. 

2 Quản lý và kiểm soát lối 
ra, vào tại các đường 
nhánh (Ramp Controle) 
 

Số liệu được thu thập từ các thiết bị tự ghi và các thiết bị 
khảo sát bố trí tại hiện trường được truyền về và tổng 
hợp tại Trung tâm TMC, sau đó thông qua các thiết bị 
theo dõi kết hợp với các phần mềm xử lý số liệu và điều 
khiển tại TMC, các cán bộ điều hành sẽ thực hiện quyền 
kiểm soát và điều hành dòng xe tại các cửa ra vào đường 
cao tốc. 

3 Quản lý và kiểm soát xe 
chạy trên các làn đường 
(Lane Use Controle) 
 

Số liệu được thu thập từ các thiết bị tự ghi và các thiết bị 
khảo sát bố trí tại hiện trường được truyền về và tổng 
hợp tại Trung tâm TMC, sau đó thông qua các thiết bị 
theo dõi kết hợp với các phần mềm xử lý số liệu và điều 
khiển tại TMC, các cán bộ điều hành sẽ thực hiện quyền 
kiểm soát và điều hành dòng xe tại các làn xe trên đường 
cao tốc. 
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STT Nhiệm vụ quản lý khai 
thác đường cao tốc 

Các hoạt động điều hành giao thông và tổ chức khai 
thác tại Trung tâm điều hành giao thông (TMC) 

4 Quản lý và khai thác hệ 
thống làn xe ưu tiên 
chống ùn tắc khi mật độ 
xe cao (HOV 
Treatments) 
 

Để xử lý dòng xe khi mật độ cao phải dùng đến cửa tự 
động đóng mở làn xe ưu tiên, cần duy trì các biển báo 
làn xe ưu tiên và các tin nhắn điện tử thông báo làn xe 
ưu tiên (DMS), kiểm soát việc thực hiện đối với các xe 
ưu tiên, phát hiện để xử lý các vi phạm và thực hiện 
quyền quản lý khai thác thông qua các màn hình theo dõi 
và các phần mềm điều hành tại Trung tâm. 

5 Quản lý, theo dõi và giải 
quyết tai nạn giao thông, 
cứu hộ, cứu nạn và điều 
hành thực hiện các công 
tác đặc biệt được chuẩn 
bị theo kế hoạch. 
(Incident Management) 

Trung tâm điều hành và tổ chức khai thác giao thông 
(TMC) là bộ phận đầu não trong việc quản lý TNGT, 
thực hiện chức năng theo dõi, cảnh báo, phát hiện sự cố 
và phối hợp giải quyết các sự cố trên đường. Tại đây, có 
thể thu nhận và liên lạc với các cơ quan chức năng khác 
để thực hiện các biện pháp quản lý và giải quyết sự cố 
xảy ra trên đường và cưu hộ, cứu nạn đưa về các bệnh 
viện, trạm Y tế hoặc bãi đỗ để giải quyết. 

6 Phổ biến, cung cấp và 
thu nhận thông tin 
(Information 
Dissemination) 
 

Phổ biến thông tin là một trong những nhiệm vụ hàng 
đầu của TMC. Trên đường cao tốc, TMC là nơi tập hợp 
các thông tin có thực về các sự cố hoặc tình huống trên 
đường gửi về, cũng như thông tin về các sự kiện đặc biệt 
được chuẩn bị theo kế hoạch thông báo về, từ đó Trung 
tâm sẽ tiến hành tổng hợp, xử lý thông tin và chuyển 
thông tin tới người tham gia giao thông hoặc tới các cơ 
quan quản lý, các cơ quan truyền thông để phổ biến, 
tuyên truyền và phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời. 

Yêu cầu chung về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho một Trung tâm điều hành 
giao thông phục vụ trên đường cao tốc như sau: 

- Về không gian trụ sở làm việc: 
+  Phải đảm bảo không gian thoáng đãng, máy điều hòa, quạt, ... 
+  Phải đảm bảo đủ ánh sáng thiên nhiên và ánh sáng điện. 
+  Phải đủ độ cách âm, chống ồn. 
+  Phải đủ không gian và diện tích làm việc, lối ra vào hợp lý, tránh ảnh hưởng 

lẫn nhau. 
- Về mặt bằng làm việc: 
Vị trí và diện tích mặt bằng của Trung tâm rất cần được quan tâm và giải quyết tùy 

thuộc vào thiết kế và chức năng phục vụ. Các yếu tố cần quan tâm và xác định rõ để 
phục vụ cho việc thiết kế Trung tâm như sau: 
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+  Số người làm việc tại Trung tâm 
+  Giờ làm việc của Trung tâm, cả ngày đêm hay chỉ trong giờ quy định ? 
+  Các loại thông tin được thu nhận và truyền đi từ Trung tâm 
+  Các loại và số lượng thiết bị theo dõi và kiểm soát cung cấp số liệu cho  

Trung tâm 
+  Mặt bằng an toàn bao quanh để phục vụ công tác bảo vệ Trung tâm 
+  Yêu cầu, mức độ cần thiết kết nối Trung tâm với các phương tiện thông tin 
đại chúng 

+  Trung tâm có chức năng thu nhận, xử lý thông tin hay chỉ thu phát thông tin ? 
+  Trung tâm có hay không chức năng như một trung tâm cứu hộ, cứu nạn ?  

Kích thước của mặt bằng Trung tâm có thể tham khảo lấy từ khoảng  
950 - 4800 m2.  

- Về bố trí nội thất của Trung tâm: 
Một thiết kế điển hình của Trung tâm sẽ bao gồm các chỗ làm việc như sau: 

+  Phòng điều hành khai thác 
+  Chỗ đặt các máy tính và màn hình 
+  Chỗ dành cho các thiết bị thông tin liên lạc 
+  Phòng trực 
+  Gian dành cho thăm quan và đào tạo 
+  Phòng họp 
+  Phòng làm việc riêng của Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm 
+  Phòng ăn, coffee, giải khát giữa giờ 
+  Phòng thu phát thanh 

Nói tóm lại, chức năng chính của các Trung tâm điều hành giao thông trên hệ 
thống đường ô tô cao tốc nhằm thực hiện quyền quản lý và điều hành các hoạt động 
sau đây: 

+  Quản lý dòng xe dựa vào theo dõi, đo đạc tự động trên đường cao tốc  
+  Quản lý và kiểm soát lối ra, vào tại các đường nhánh (Ramp Controle) 
+  Quản lý và kiểm soát xe chạy trên các làn đường (Lane Use Controle) 
+  Quản lý và khai thác hệ thống làn xe ưu tiên khi mật độ xe cao (HOV) 
+  Quản lý, theo dõi và giải quyết TNGT và cứu hộ, cứu nạn (Inc. Management) 
+  Phổ biến, cung cấp và thu nhận thông tin (Information Dissemination) 
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Các loại thiết bị hiện đại ngày nay thường được sử dụng để theo dõi, đo đạc và 
khảo sát dòng xe trên đường cao tốc, được giới thiệu gồm có: 

+  Camerra theo dõi dòng xe  
+  Thiết bị WIM dùng để đếm xe, xác định tải trọng, tốc độ xe, phân loại xe, 

số trục xe, ... được bố trí lắp đặt ngay trên mặt đường  
+  Thiết bị radar, tia laser dùng để nhận dạng xe, đếm xe, phân loại xe và để 

phục vụ cho công tác thu phí  
+  Các loại thiết bị cảm biến senso khác được lắp đặt trên đường theo dõi 

dòng xe 
Tuy nhiên, mỗi một thiết bị đều có những đặc điểm sử dụng riêng. Dựa vào yêu 

cầu kinh phí và đặc điểm thiết bị mà người ta sẽ lựa chọn ra công nghệ thích hợp nhất 
để bố trí, lắp đặt thiết bị theo dõi dòng xe và được tham khảo ở Bảng 2. 

Bảng 2. Phân tích đặc điểm sử dụng của một số thiết bị theo dõi dòng xe 

TT Công nghệ Ưu điểm Nhược điểm 

1 Khung dây cảm 
biến 

- Áp dụng cho mặt đường 
mềm với độ an toàn cao, dễ 
áp dụng. 
- Chắc chắn, công nghệ 
thông dụng 
- Cần có kinh nghiệm 
- Cung cấp đủ các thông số 
về dòng xe 
- Không chịu ảnh hưởng của 
thời tiết, mưa, nắng 
- Cung cấp số liệu nhanh, đủ 
độ chính xác yêu cầu 

- Yêu cầu phải cắt mặt đường để 
chôn khung dây, do đó làm hư hỏng 
mặt đường  
- Khi cần phải duy tu bảo dưỡng 
khung dây, cần phải đóng làn 
đường. 
- Các khu dây lớn có thể gây xóc 
nảy khi xe chạy qua và chịu ảnh 
hưởng của nhiệt độ mặt đường. 
- Khi lắp đặt nhiều senso một chỗ 
thường đòi hỏi phải quan trắc tại chỗ 
- Mau hỏng khi chịu tác động 
thường xuyên của bánh xe 

2 Thiết bị cảm 
biến từ tính  

- Ít gây ảnh hưởng đến dòng 
xe chạy qua 
- Không chịu ảnh hưởng của 
thời tiết, mưa, nắng 
 

- Yêu cầu phải cắt mặt đường để 
chôn khung dây, do đó làm hư hỏng 
mặt đường 
- Khi cần phải duy tu bảo dưỡng 
khung dây, cần phải đóng làn 
đường. 
- Nếu sử dụng loại kích thước nhỏ 
thì phải sử dụng số lượng nhiều rải 
trên mặt đường. 
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TT Công nghệ Ưu điểm Nhược điểm 
3 Radar thu phát 

sóng ngắn 
- Không chịu ảnh hưởng của 
thời tiết, mưa, nắng nếu bố 
trí đủ gần dòng xe. 
- Đo trực tiếp được tốc độ 
xe chạy 
- Có khả năng đo cho nhiều 
làn xe cùng một lúc. 
 

- Senso CW Doppler không có khả 
năng báo hiệu dừng xe khi xe vi 
phạm. 
 

4 Radar laser loại 
chủ động 

- Có khả năng đo chính xác 
vị trí xe, tốc độ xe và phân 
loại xe. 
- Có khả năng theo dõi và 
đo nhiều làn xe một lúc 

- Hiệu quả theo dõi và đo đạc bị hạn 
chế khi có sương mù và khi cự ly 
lớn hơn 6m 
- Khi lắp đặt, bảo dưỡng, lau chùi 
thiết bị phải đóng làn xe. 

5 Radar laser loại 
bị động 

- Có khả năng đo chính xác 
tốc độ xe 
- Có khả năng theo dõi và 
đo nhiều làn xe một lúc 

- Senso có thể bị kém hiệu quả khi 
trời mưa hoặc sương mù 
 

6 Thiết bị siêu âm - Có khả năng theo dõi và 
đo nhiều làn xe một lúc 
- Có thể lắp đặt trên cao để 
đếm xe 

- Chịu ảnh hưởng của môi trường 
nhất là khi chênh l ệch nhiệt độ thay 
đổi lớn 
- Yêu cầu xe phải đi chậm lại để đo 

7 Video hình ảnh - Có khả năng theo dõi và 
ghi được nhiều làn xe một 
lúc 
- Phạm vi quan sát rộng 
- Số liệu trung thực và chính 
xác 
- Có thể truyền hình ảnh 
ngay lập tức phục vụ công 
tác quản lý 
 

- Khi lắp đặt, bảo dưỡng, lau chùi 
thiết bị phải đóng làn xe (trừ khi bố 
trí trên cao) 
- Chịu ảnh hưởng của thời tiết, ánh 
sáng, thời gian trong ngày, dung 
lượng của card ghi hình 
- Thường đòi hỏi tầm cao để có thể 
quay từ 15-21m 
- Chịu ảnh hưởng của gió to và các 
rung động.  

3. NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG 
CAO TỐC 

Mô hình quản lý sản xuất kinh doanh hệ thống đường cao tốc, về thực chất, được 
thực hiện tại các Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc trực thuộc Nhà đầu tư hoặc 
được mua nhượng lại quyền thu phí đối với từng đoạn hay từng tuyến đường. Mô hình 
tổ chức của các Công ty này được thể hiện trên Hình 6. 
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Hình 6. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của một Công ty Quản lý và Khai thác Đường cao tốc 
(theo đề nghị của Viện KH&CN GTVT, 12/ 2008) 

Khi sử dụng đường bộ, đã từ lâu, người lái xe cơ giới đã phải trả phí đường bộ. 
Ban đầu, người ta mới chỉ thu phí đường bộ qua giá xăng dầu. Từ vài chục năm trở lại 
đây, hầu hết các nước trên thế giới đều đã áp dụng thu trực tiếp khoản phí đường bộ. 
Phí đường bộ là khoản tiền mà người lái xe bắt buộc phải trả khi lái xe qua trạm thu 
phí để được quyền sử dụng đường cho xe chạy. Trong cấu trúc phí đường đã bao gồm 
cả phí cầu và phí hầm nằm trên đường. Quản lý thu phí đường cao tốc là một trong 
những nội dung kinh doanh quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt 
động kinh doanh đường cao tốc và tạo ra nguồn thu chủ yếu để hoàn vốn xây dựng, 
cũng như để duy trì các hoạt động quản lý khai thác đường cao tốc. 

Mục đích ý nghĩa của thu phí đường cao tốc nhằm: 
- Là nguồn thu để hoàn vốn đầu tư xây dựng và phát triển đường cao tốc. 
- Đảm bảo kinh phí để thực hiện trách nhiệm QL khai thác đường cao tốc. 
- Tạo ra nguồn vốn ban đầu để kinh doanh tổng hợp trên đường cao tốc. 
- Góp phần duy trì hoạt động và đầu tư xây dựng tiếp đường cao tốc.  
Về nguyên tắc, tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi Quốc gia và 

đặc điểm riêng của mỗi nước mà mỗi nước có các quy định và quy chế về thu phí khác 
nhau. Nơi thực hiện thu phí đường bộ tại hiện trường, tùy theo quy mô xây dựng, mà 
được gọi là: chòi thu phí (toll booth), trạm thu phí (toll plaza), nhà thu phí (toll station) 
hoặc cổng thu phí (toll gate). Cho đến nay, có 2 cách trả phí giao thông, đó là: 

- Trả tiền trước ngay cửa lối vào trạm thu phí ( mainline toll plaza) và  
- Trả tiền sau tại trạm thu phí nằm ở lối ra đường cao tốc (exit tolls) 

Ban giám đốc 
Công ty QL và KT Đường cao tốc 

Các Đội điều hành khai 
thác Đường cao tốc 
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Trong đó:  
- Với hệ thống thu phí trả tiền trước (hay còn gọi là thu phí theo hệ thống “đóng”): 

tức là tất cả các xe đều phải dừng tại một trạm thu phí hoặc một số trạm dọc theo 
đường cao tốc để trả phí đi đường. Theo cách này, phí thường được thu theo giá đồng 
hạng áp dụng cho các cấp hạng xe. Đây là cách thu phí đơn giản nhất, không tính theo 
số Km thực chạy mà chỉ tính mức thu phí đồng hạng trên toàn tuyến áp dụng cho từng 
loại xe. Hình thức này có ưu điểm là đơn giản, có thể áp dụng các biện pháp thu phí tự 
động, đồng thời rất tiện lợi cho người lái xe, không cần phải dừng xe tại trạm kiểm 
soát vé lối ra. Hình thức này được nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có Mỹ, 
Anh, Nhật, ...Nhược điểm của cách thu này là đôi khi gây ùn tắc xe nếu như người lái 
xe trước khi mua phí không chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc đi nhầm vào cửa dành cho thu 
phí tự động.  

- Với hệ thống thu phí trả tiền sau (hay còn gọi là thu phí theo hệ thống “mở”), 
theo cách này, người ta bố trí các trạm thu phí tại tất cả các đường nhánh ra vào và 
đường chính. Khi xe vào đường cao tốc bắt buộc phải qua một Trạm thu phí nào đó đặt 
tại cửa vào. Khi đó, người lái xe sẽ được Trạm này cấp cho một vé có ký hiệu điểm 
vào. Đến khi xe ra khỏi đường cao tốc tại bất kỳ trạm ra nào, phí sẽ được thu trên cơ 
sở số Km tính từ cửa vào lúc ban đầu đến cửa ra này. Hình thức này thích hợp với các 
đường cao tốc có nhiều cửa ra vào dọc theo suốt chiều dài đường cao tốc. Cái thuận 
tiện của kiểu thu phí này là không gây ùn tắc tại cửa vào và đi ra cửa nào cũng được, 
phí sẽ được tính theo số Km quy định từ cửa vào (theo ký hiệu vé) đến cửa ra cụ thể 
này, Tuy nhiên, cái bất lợi là ở chỗ phải xây dựng rất nhiều trạm hoặc chòi thu phí, 
ngoài ra nếu không may người lái làm mất vé sau khi qua cửa vào, thì tại cửa ra, người 
lái xe phải chịu phạt với hình thức phải trả phí ở mức phí cao nhất ứng với số km dài 
nhất trong các hành trình tới cửa ra xa nhất có thể nằm trong phạm vi tuyến đường cao 
tốc này. 

Hiện nay, phương pháp thu phí hiện đại sẽ cho phép phối hợp cả 2 hình thức thu 
phí nói trên với nhiều cửa vào, nhiều cửa ra và bổ sung trạm thu trên tuyến chính. Phí 
đường bộ có thể trả bằng tiền mặt, bằng tiền xu và bằng các loại thẻ từ tín dụng hay 
thẻ từ trả phí trước hoặc bằng phương pháp thu phí điện tử (ETC). Kể từ khi đưa trạm 
thu phí đầu tiên được công nhận vào hoạt động từ thế kỷ thứ 18, cho đến nay, công 
nghệ thu phí đã được từng bước đổi mới theo xu hướng hiện đại hóa và tiện lợi. Có thể 
nêu ra các công nghệ thu phí hiện vẫn đang được sử dụng ở các nước như sau: 

- Công nghệ thủ công. 
- Công nghệ nửa tự động. 
- Công nghệ thu phí nhận dạng tự động AVI (Automatic Vehicle Indentification).  
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- Công nghệ thu phí điện tử tự động ETC (Electronic Toll Collection).  
Thông thường, tại các trạm thu phí quy mô nhỏ trên đường nhánh ra, vào đường 

cao tốc, người ta thường chỉ bố trí các thiết bị tự động đếm xe và cân xe động trên cơ 
sở lắp đặt hệ thống thiết bị WIM. Hệ thống thiết bị WIM này được lắp đặt tại hiện 
trường gồm có các khung dây cảm ứng từ và các senso chôn trên lớp kết cấu áo đường. 
Ngoài ra còn có một trạm nhỏ (chòi gác) của nhân viên thu phí và bố trí barie hai đầu. 
Sơ đồ thu phí quy mô nhỏ được thể hiện trên Hình 7a. 

a) Tại trạm thu phí quy mô nhỏ, không bố trí trạm cân 

 
b) Tại trạm thu phí quy mô lớn, có bố trí trạm cân 

 

Hình 7. Sơ đồ bố trí, lắp đặt các loại thiết bị tự động  
tại các trạm thu phí đường cao tốc 

Còn đối với các trạm thu phí quy mô lớn đặt trên đường trục chính của đường cao 
tốc thì các thiết bị tự động thu phí được bố trí theo sơ đồ nêu trên Hình 5b. Tại các 
trạm thu phí này, ngoài các thiết bị tự động đếm xe và cân động nêu trên, còn bố trí 
thêm trạm cân tĩnh để kiểm tra tải trọng, xác định mức phí cho phù hợp. Về nguyên 
tắc, đi kèm với trạm cân tĩnh bao giờ cũng có trạm cân động (dùng thiết bị WIM) được 
bố trí ở phía trước để phát hiện sớm và thông qua các biển báo điện tử bố trí bên 
đường để thông báo cho các xe có tải trọng lớn phải qua trạm cân tĩnh để kiểm tra 
trọng tải và mua phí cho tương xứng. 
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Kinh phí thu được từ nguồn thu phí và các dịch vụ trên đường cao tốc (như cho 
thuê quảng cáo, dịch vụ tại các trạm dừng nghỉ, …) được sử dụng để trả lãi ngân hàng, 
trả lương cho CBCNV, để hoàn vốn đầu tư xây dựng, để nộp thuế nhà nước, để duy tu 
bảo trì công trình và bảo dưỡng, thay thế định kỳ các trang thiết bị trên đường và còn 
để tích lũy phát triển,… Trong đó, công tác bảo trì đường cao tốc được tiến hành theo 
3 hình thức: 

- Bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc (gồm kiểm tra, đăng kiểm hệ thống giao 
thông, lắp đặt mới, bổ sung, chỉnh sửa hệ thống tín hiệu giao thông, phát quang, tỉa 
cành,…, và duy tu sửa chữa nền, mặt đường, cầu cống, …) 

- Sửa chữa định kỳ ( sửa chữa vừa, sửa chữa lớn)… và 
- Công tác quản lý phục vụ giao thông ( theo dõi tình trạng kỹ thuật và quản lý 

công trình cầu đường, tổ chức an toàn giao thông, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông, giải tỏa hành lang đường cao tốc,…). 

4. KẾT LUẬN 

Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường ôtô cao tốc Việt 
Nam với quy mô 5873 km là định hướng chiến lược góp phần thúc đẩy kinh tế nước 
nhà phát triển trong tương lai. Vì vậy, để từng bước đầu tư và phát triển có hiệu quả hệ 
thống đường ôtô cao tốc, ngay từ bây giờ chúng ta cần phải nghiên cứu ứng dụng và 
thể chế hóa từng bước mô hình quản lý hệ thống đường ôtô cao tốc ở Việt Nam thành 
ra các văn bản quản lý và kỹ thuật. Tất cả nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.  
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 GIAI ĐOẠN NĂM 2005 - 2010 

BAN QLDA 1 
 
Theo yªu cÇu cña Bé GTVT t¹i v¨n b¶n sè 8332/BGTVT-KHCN ngµy 25/11/2010 

vÒ viÖc viÕt bµi cho Héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ ngµnh GTVT, Ban 
QLDA1 B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng KHCN giai ®o¹n 2005-2010 nh sau:  

Trong giai ®o¹n 2005-2010 vừa qua, Ban QLDA1 tiÕp tôc ®îc giao nhiÖm vô thay 
mÆt Chñ ®Çu t hoÆc lµm Chñ ®Çu t mét sè dù ¸n cña Bé vµ Côc §BVN (nay lµ Tæng 
Côc §BVN) trong ®ã viÖc nghiªn cøu, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ trong c¸c 
lÜnh vùc thiÕt kÕ, thi c«ng vµ vËt liÖu lu«n ®îc quan t©m vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ 
nh sau: 

I. C«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ 

1. ThiÕt kÕ trô cÇu ®Æc biÖt cao trong vïng ®éng ®Êt vµ ngËp níc 

- Dù ¸n: X©y dùng cÇu P¸ U«n trªn QL279 

- T vÊn thiÕt kÕ: TEDI 

- Thêi ®iÓm: 2007-2008 

- Tãm t¾t néi dung:  

Công trình cÇu P¸ U«n nằm trong vùng có khả năng phát sinh động đất mạnh với 
gia tốc nền cực đại là PGA = 0,209g (g = 981cm/s2), tương đương cấp 8-9; trụ cầu cao 
98 m (hiện nay là cầu BTCT có trụ cao nhất Việt Nam). Ngày 24/10/2005 Bộ Xây 
dựng có văn bản số 2164/BXD-GĐ thoả thuận áp dụng cấp công trình đặc biệt cho 
công trình cầu Pá Uôn. 

Thiết kế công trình cầu Pá Uôn được áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam 22TCN-272-01 
do TEDI thùc hiÖn vµ ®îc thÈm tra bëi T vÊn Halcrow.  

C¸c néi dung c¬ b¶n sau ®©y ®· ®îc gi¶i quyÕt vµ ¸p dông trong thiÕt kÕ vµ thÈm 
tra thiÕt kÕ cÇu P¸ U«n: 

+ ¸p dông mức độ “®Æc biÖt quan trọng” trong thiết kế động đất. Theo ®ã cÇu 

được thiết kế với hệ số gia tốc nền là 0,209g tương ứng với chu kỳ động đất 2.500 năm 
xẩy ra một lần (số liệu do Viện vật lý địa cầu Việt Nam cung cấp). Đối với giai đoạn 
thi công áp dụng chu kỳ động đất 500 năm xẩy ra một lần víi hệ số gia tốc 0,0832 g. 
Halcrow áp dụng TCXDVN 375-2006 thiết kế công trình chịu động đất để xác định tải 
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trọng động đất, đảm bảo sát thực tế hơn và 22TCN-272-01 vẫn được áp dụng để xác 
định sức kháng của kết cấu đối với tải trọng động đất Phương pháp tính toán đa phổ 
được thực hiện bằng bằng mô hình kết cấu cầu theo phần tử thanh 3 chiều. 

+ Lý thuyÕt ®ộ cứng tương đối và tính phi tuyến của kết cấu ®îc ¸p dông trong 
tÝnh to¸n trô cÇu cã chiÒu cao rÊt lín. 

+ TÝnh to¸n ¶nh hëng cña níc ngËp th©n trô khi x¶y ra ®éng ®Êt: Trụ cầu Pá 
Uôn phần lớn chìm dưới nước trong suốt quá trình tồn tại của cầu, nếu có động đất x¶y 
ra các trụ sẽ chuyển động tương quan cùng với nước và chịu tác động của nước lòng 
hồ. Để tính toán tác động này, trong quá trình tính toán động lực học của kết cấu cần 
chất thêm tải trọng vào trụ bằng chính khối lượng nước dính bám và chuyển động 
cùng với trụ. Phương pháp tính áp dụng: giai đoạn thi công - phương pháp đơn phổ, 
giai đoạn khai thác - phương pháp đa phổ kết hợp phương pháp tính tải trọng phân bố. 

2. Sö dông b¶n ®å sè ®Ó nghiªn cøu ph¬ng ¸n tuyÕn trong bíc lËp dù ¸n §T 

- Dù ¸n: §êng bé cao tèc Long Thµnh - DÇu Gi©y 

- T vÊn kh¶o s¸t - thiÕt kÕ: TEDI 

- Thêi ®iÓm: n¨m 2009 - 2010 

- Tãm t¾t néi dung:  

§o¹n qua §Ìo Chuèi vµ ®Ìo B¶o Léc cã ®Þa h×nh hiÓm trë, ®Ó nghiªn cøu ph¬ng 
¸n tuyÕn tríc khi triÓn khai kh¶o s¸t hiÖn trêng, T vÊn ®· ®Ò xuÊt vµ ®îc Bé chÊp 
thuËn cho lËp b¶n ®å sè (trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh 1/10000 ®îc sè ho¸). Khèi lîng 
20000 ha. 

3. Xö lý nÒn yÕu khu vùc ®ång b»ng Nam Bé 

- Dù ¸n: QL1 ®o¹n Mü ThuËn - CÇn Th¬ 

- T vÊn kh¶o s¸t - thiÕt kÕ: TEDI-S 

- Thêi ®iÓm: n¨m 2009-2010 

- Tãm t¾t néi dung: 

 §o¹n QL1 tr¸nh TP VÜnh Long dµi h¬n 7 km ®i qua vïng ®Êt yÕu víi líp bïn sÐt 
ph©n bè ë ®é s©u phæ biÕn tõ -1 ®Õn -20 m cã søc chÞu t¶i quy íc R’<1 kg/cm2 vµ trÞ 
sè xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 = 1 ÷ 5; tiÕp ®Õn lµ líp sÐt pha cã R’ ≈1 kg/cm2 vµ  

N30 = 7 ÷ 10 dµy 5 ÷ 10 m.  

Ph¬ng ¸n xö lý b»ng sµn gi¶m t¶i ®îc ¸p dông cho phÇn ®êng sau mè víi chiÒu 

dµi 20 ®Õn 40 m. Sµn gi¶m t¶i b»ng BTCT ®Æt trªn nÒn cäc BTCT 35x35 dµi 30 ÷ 40 m. 
Tæng khèi lîng sµn ~16800 m2.  

Ph¬ng ¸n xö lý nÒn ®êng b»ng giÕng c¸t ®îc ¸p dông cho nÒn ®êng ®¾p cao 

>2 m. GiÕng c¸t ∅40 cm bè trÝ h×nh hoa mai c¹nh 1,50 m; s©u 15 ÷ 20 m. Tæng diÖn 
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tÝch nÒn ®êng ®îc xö lý giÕng c¸t ~62300 m2. 

II. C«ng nghÖ thi c«ng 

1. Bª t«ng khèi lín vµ b¬m lªn ®é cao lín 

- Dù ¸n: X©y dùng cÇu P¸ U«n trªn QL279 

- Nhµ thÇu thi c«ng: C«ng ty cÇu 3 Th¨ng Long, C«ng ty 479 

- Thêi ®iÓm: n¨m 2009 

- Tãm t¾t néi dung:  

C¸c trô T6, T7 vµ T8 cÇu P¸ U«n cã bÖ ®Æc biÖt lín (mçi bÖ trô T6, T7, T8 cã 
~3800m3 bª t«ng) vµ th©n cã chiÒu cao lín ~100m (mçi th©n trô T7, T8 cã ~3100 m3 
bªt«ng), do ®ã cã 2 vÊn ®Ò cèt yÕu ph¶i gi¶i quyÕt trong c«ng t¸c bª t«ng lµ: 

+ T¶n nhiÖt cho bªt«ng khèi lín cña bÖ trô: Sö dông c¸c giµn èng thÐp ∅30 trong 
lßng khèi bª t«ng vµ b¬m níc lµm m¸t, khèng chÕ chªnh lÖch nhiÖt ®é níc vµo - ra  
< 20oC. 

+ B¬m bª t«ng m¸c cao lªn cao ~100m:  

Sử dụng phụ gia Sika HE 10AT có tác dụng làm chậm thời gian ninh kết của bê 
tông tới 1 h, giảm nước, t¨ng độ ch¶y lỏng.  

Lấy độ sụt bê tông tại vị trí đổ làm chuẩn để thiết kế độ sụt của bê tông tại trạm 
trộn. Thực tế cứ qua một máy bơm bê tông độ sụt sẽ bị giảm đi 2 cm. 

Bê tông được vận chuyển đến vị trí bằng 3 máy bơm bê tông có công suất 90 m3/h, 
chiều cao bơm lớn nhất 120 m, bơm xa nhất 500 m.  
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4343

®é sôt cña bª t«ng qua d©y chuy Òn cung cÊp bª t«ng
( giai ®o¹n 3 : tõ ®èt s11 ®Õn ®èt S13)

T¹i tr¹m trén bª t«ng :  

X e vËn chuyÓn bª
t«ng trung gian

M¸y b¬m bª t«ng 1

S = 22 ± 2.0 cm

M¸y b¬m bª t«ng 2

Giai ®o¹n 3: ®èt S11 
®Õn ®èt S13

M¸y b¬m bª t«ng 3
S = 14 ± 2.0 cm

 

 
2. Thi c«ng th©n trô cã chiÒu cao lín b»ng hÖ v¸n khu«n trît  

- Dù ¸n: X©y dùng cÇu Hang T«m trªn QL12 

- Nhµ thÇu thi c«ng: C«ng ty cÇu 12 

- Thêi ®iÓm: n¨m 2009 

- Tãm t¾t néi dung: Th©n trô T2 cña cÇu Hang T«m cã chiÒu cao 58,3 m gồm hai 
tường bằng BTCT dày 2,0 m bố trí song song có khoảng cách hai mép ngoài của các 
tường là 9,0 m. Ban ®Çu dù ®Þnh dïng v¸n khu«n b¸n trît (nh víi cÇu P¸ U«n) 
nhng do yªu cÇu tiÕn ®é Nhµ thÇu ®· ®a vµo sö dông hÖ v¸n khu«n trît. Víi tiÕn ®é 
thi c«ng mçi ®èt (4,5 m) lµ 5 ngµy, rót ng¾n ®îc tiÕn ®é ~ 1 th¸ng vµ c¶i thiÖn ®¸ng 
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kÓ khã kh¨n, vÊt v¶ cho c«ng nh©n; n©ng cao ®é an toµn lao ®éng. 

III. VËt liÖu x©y dùng 

1. Bª t«ng cÊp 60 MPa 

- Dù ¸n: X©y dùng cÇu P¸ U«n trªn QL279 

- T vÊn kh¶o s¸t - thiÕt kÕ: TEDI 

- Nhµ thÇu thi c«ng: C«ng ty cÇu 3 Th¨ng Long, C«ng ty 479 

- Thêi ®iÓm: n¨m 2009 

- Tãm t¾t néi dung: 

Th©n trô vµ dÇm hép cña kÕt cÊu nhÞp cÇu thiÕt kÕ bª t«ng m¸c cao (cÊp 60 MPa) 
®ång thêi l¹i ph¶i ®¶m b¶o ®é sôt lín ®Ó b¬m ®îc bª t«ng ®i xa vµ lªn cao. Víi sù 
quyÕt t©m cña Nhµ thÇu vµ t vÊn cña c¸c chuyªn gia, c¸c bªn ®· phèi hîp nghiªn 
cøu, chÕ t¹o thµnh c«ng bê tông M60 víi c¸c th«ng sè chñ yÕu như sau: 

+ Đá dăm 5x20 Bản Mạt :  1152 kg 

+ Cát vàng Bến Đền  : 680 kg 

+ Xi măng PC40 Bút Sơn :  530 kg 

+ Phụ gia Sika HE 10AT  : 5.3 lít 

+ Nước  : 139 lít 

+ Độ sụt tại vị trí đổ BT  : 12 - 14 cm 

+ Cường độ sau 3 ngày  :  59.9 MPa. 

+ Cường độ sau 7 ngày  :  63 MPa. 

+ Cường độ sau 28 ngày  : 74.4 MPa. 

+ Tổn thất độ sụt sau 1 h  : 3 cm.  

2. Líp chèng thÊm mÆt cÇu b»ng dung dÞch láng 

- Dù ¸n: X©y dùng cÇu Hang T«m, x©y dùng cÇu P¸ U«n 

- T vÊn kh¶o s¸t - thiÕt kÕ: TEDI 

- Nhµ thÇu thi c«ng: C«ng ty cÇu 3 TL, C«ng ty 479, C«ng ty cÇu 12  

- Thêi ®iÓm: n¨m 2010 

- Tãm t¾t néi dung: 

ThiÕt kÕ ban ®Çu cho líp phßng níc cña c¸c cÇu trªn QL12 vµ cÇu P¸ U«n lµ 
mµng d¸n nãng 4 mm. §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña lo¹i phßng níc nµy (thi c«ng 
chËm, dÔ bÞ lçi g©y bong - trît bª t«ng nhùa mÆt cÇu, gi¸ thµnh cao), theo ®Ò nghÞ 
cña Nhµ thÇu vµ T vÊn thiÕt kÕ, Ban QLDA1 ®· tr×nh Bé cho phÐp sö dông líp 
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chèng thÊm mÆt cÇu b»ng dung dÞch láng víi thµnh phÇn chÝnh lµ Natri silicat/Natri 
silicat biÕn tÝnh. Quy ®Þnh kü thuËt cho líp chèng thÊm d¹ng nµy ®· ®îc Bé phª 
duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 2810/Q§-BGTVT ngµy 27/9/2010 vµ më ra híng nghiªn cøu 
ban hµnh Tiªu chuÈn vµ quy tr×nh thi c«ng chung cho líp chèng thÊm mÆt cÇu b»ng 
dung dÞch láng. 
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TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN  

GIAI ĐOẠN NĂM 2005 - 2010 

BAN QLDA MỸ THUẬN 

Phần I 
BÁO CÁO KINH NGHIỆM XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU TẠI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM 

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC DỰ ÁN 

1. Dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương 

1.1. Khái quát về dự án 
Dự án có tổng chiều dài xây dựng 62 km, được xây dựng với quy mô:  

- Chiều dài tuyến cao tốc ~40 km theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, cấp 120 ứng 
với Vtk = 120 km/h. Mặt cắt ngang quy hoạch gồm 8 làn xe cơ giới và 02 làn dừng xe 
khẩn cấp. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn cơ giới + 2 làn dừng xe khẩn cấp, Bnền = 25 - 26 m. 

- Các tuyến đường nối: Tổng chiều dài ~ 22 km, trong đó: 

+ Đoạn Tân Tạo – Chợ Đệm (9.6 km) & Bình Thuận - Chợ Đệm (3.7km): đường 
cấp I đồng bằng, Vtk = 80 km/h; Mặt cắt ngang quy hoạch gồm 6 là xe cơ giới và 2 làn 
xe thô sơ. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ, Bnền = 22,2 m.  

+ Tuyến nối Thân Cửu Nghĩa - Trung Lương (~ 8,8 km): đường cấp II đồng bằng,  
Vtk = 80 km/h; mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, Bnền= 21,6 m. 

1.2. Khối lượng xây dựng chủ yếu 
- Nền đường đắp: 43.50 km; 

- Cầu cạn và cầu vượt sông: 18.36 km; 

- Tổng mức đầu tư:  9.884 tỷ VNĐ đồng / ~ 506 triệu USD 

 2. Dự án xây dựng cầu Cần Thơ 

 2.1. Khái quát về dự án 
Dự án có tổng chiều dài xây dựng 15,85 km bao gồm: 

- Cầu dây văng, cầu dẫn dài 2,75 km và đường dẫn hai đầu cầu nối vào QL1A (bên 
bờ Vĩnh Long - gói thầu số 1, bên bờ Cần Thơ - gói thầu số 3 và IC3). 
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- Qui mô mặt cắt ngang đường dẫn Bnền = 24,1 m; khổ cầu dẫn là Bcầu = 23,1 m và 
cầu dây văng là Bcầu = 26,0 m. 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 80 km/h. 
 2.2. Khối lượng xây dựng chủ yếu 
- Nền đường đắp: 11,25 km; 
- Cầu cạn và cầu vượt sông: 4,590 km; 
- Tổng mức đầu tư:  5.907 tỷ VNĐ đồng (~ 41.519 triệu JPY) 

II. GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 

1. Dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương 
1.1. Tổng chiều dài xử lý nền đất yếu 
- Tuyến cao tốc ~ 40 km, chiếm tỷ lệ 100%; 
- Tuyến nối 22 km, chiếm tỷ lệ 100%; 
- Trong đó: 

+  Khu vực Tp. Hồ Chí Minh: Dài 14.4 km, chiều dày lớp đất yếu từ 4.5 - 31 m 
(trong đó hầu hết đều có chiều dày 10.0 – 26 m). 

+  Khu vực tỉnh Long An: 28.4 km, chiều sâu lớp đất yếu từ 5 - 15 m. Cá biệt 
khu vực km38+338 – km38+901 (≈ 500 m có túi bùn sâu 36 m). 

+  Khu vực tỉnh Tiền Giang: 19.02 km, chiều sâu lớp đất yếu từ 3.5 – 23.5. 
1.2. Các phương án xử lý nền đất yếu áp dụng 
- Các giải pháp xử lý nền đường đất yếu: 

+  Đào vét bùn đất yếu để đắp thay bằng cát hạt mịn:  6.90 km; 
+  Xử lý bằng bấc thấm + Kết hợp với gia tải:  3.54 km; 
+  Xử lý bằng giếng cát D40 + Kết hợp với gia tải:  32.84 km; 
+  Xử lý bằng sàn giảm tải: 0.22 km; 
+  Xây dựng cầu cạn + cầu vượt sông: 18.36 km. 

- Phạm vi áp dụng các giải pháp: 
+  Đào vét bùn đất yếu: Sử dụng tại các đoạn có chiều sâu đất yếu ≤ 3.5 m; 
+  Xử lý bằng bấc thấm: Sử dụng tại các đoạn có chiều sâu đất yếu ≤ 6.0 m và 

chiều cao đắp nền < 3.0 m; 
+  Xử lý bằng giếng cát: Sử dụng tại các đoạn tuyến có chiều sâu đất yếu và 

chiều cao đắp nền lớn; 
+  Xử lý bằng sàn giảm tải: Chỉ sử dụng tại một số đường đầu cầu có chiều sâu 
đất yếu > 15 m và chiều cao đắp nền lớn. 
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+  Xử lý bằng giải pháp xây dựng cầu cạn: Áp dụng tại các đoạn tuyến có 
chiều sâu lớp đất yếu lớn hoặc các khu vực tuyến đi qua các khu dân cư, 
cụm công nghiệp.  

- Giải pháp kỹ thuật cụ thể của công tác xử lý bằng giếng cát và bấc thấm: 
+  Giếng cát: Sử dụng giếng cát D40 cm bố trí theo hình hoa mai cách 

khoảng 1.6 – 2.2 m. Chiều sâu giếng cát cắm đến hết phạm vi đất yếu 
(riêng một số đoạn thuộc tuyến nối Tân tạo – Chợ đệm có chiều sâu đất 
yếu 31m nhưng chỉ cắm giếng cát đến 23m do hạn chế về phạm vi áp dụng 
của giếng cát (đứt giếng). Chiều cao đắp gia tải đắp cao hơn cao độ đường 
đỏ thiết kế từ 0.5 – 2.3 m. Thời gian gia tải từ 6 – 9 tháng. 

+  Bấc thấm: Bố trí theo hình hoa mai cách khoảng cách từ 1.3 – 1.6 m. 
Chiều sâu bấc thấm cắm đến hết phạm vi đất yếu. Công tác đắp gia tải và 
thời gian chờ lún tương tự như giải pháp sử dụng giếng cát.  

1.3. Các chỉ tiêu quản lý trong quá trình quan trắc lún 
- Đối với tuyến cao tốc: Tuân thủ theo tiêu chuẩn 22TCN 262 – 2000 "Quy trình 

khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu" và qui trình TCVN 5729 - 
1997 "Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc" trong đó yêu cầu điều kiện "dỡ tải" với hai 
chỉ tiêu: 

+  Khi nền đường đạt độ lún cố kết 90%, và/hoặc 

+  Tốc độ lún còn lại < 2 cm/năm. 

- Đối với các tuyến đường nối: Tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật 22TCN 262 – 
2000, trong đó yêu cầu điều kiện "dỡ tải" đối với đường thông thường (một  
chỉ tiêu):  

+  Khi nền đường đạt độ lún cố kết 90%. 

1.4. Các điều chỉnh trong quá trình thực hiện 
a) Tiêu chuẩn vật liệu cát giếng cát 

- Theo kết quả thí nghiệm vật liệu cát, kết quả thí nghiệm tại toàn bộ các mỏ cát 
trong khu vực phía Nam đều không thỏa mãn điều kiện 1 (D60/D10>6) theo qui định, 
thực tế chỉ đạt từ 2.1 đến 2.3. 

- Ban QLDA Mỹ Thuận đã tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT và kiến nghị điều chỉnh 
tiêu chuẩn sử dụng cát cho giếng cát và đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Quyết định 
số 2647/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2005 về việc ban hành qui định kỹ thuật đối với cấp 
phối cát dùng cho hạng mục giếng cát của dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh 
– Trung Lương. Chỉ tiêu vật liệu cát giếng cát cụ thể:  
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STT Theo TCN 22TCN 262-2000 
Sử dụng tại dự án theo Quyết định 
điều chỉnh số 2647/QĐ-BGTVT 

của Bộ GTVT 
(1) (2) (3) 

1 - Hàm lượng hạt > 0.25 mm chiếm trên 50%  - Hàm lượng hạt > 0.25 mm chiếm trên 
50%. 

2 - Hàm lượng hạt <0.08mm chiếm ít hơn 5%  - Hàm lượng hữu cơ < 5%. 

3  - Hàm lượng hữu cơ <5% 
 - Kích cở các hạt mà lượng chứa các hạt 
nhỏ hơn chiếm 85% (D85) nằm trong 
khoảng 1.0mm - 5.0 mm. 

 - Và thỏa mãn hai điều kiện sau: 
 - Kích cở các hạt mà lượng chứa các hạt 
nhỏ hơn nó chiếm 15% (D15) nằm trong 
khoảng 0.1mm - 0.75 mm 

 + Điều kiện 1: D60/D10 >6  - Lượng lọt sàng 0.075mm < 3% 
4 

 + Điều kiện 2: 1<(D30)2/(D10*D60)<3  - Hệ số thấm 0.1cm/giây 

b) Điều chỉnh mật độ giếng cát và chiều cao đắp gia tải 

- Trong quá trình thi công tại các đoạn tuyến từ Km26+600 – Km49+804, dự án đã 
phải điều chỉnh thiết kế tăng mật độ giếng cát từ 1.5 – 2.5 m (với thời gian gia tải tính 
toán từ 7 – 15 tháng) lên mật độ 1.5 – 1.8m và tăng chiều cao đắp gia tải để giảm thời 
gian gia tải xuống còn từ 6.0 – 9.0 tháng. 

- Đặc biệt, tại các đoạn Km4+410 - Km5+460; Km7+560 - Km7+700 có chiều sâu 
đất yếu >20m, dự án đã điều chỉnh khoảng cách giếng cát từ 1,8 xuống 1,6m và tăng 
chiều cao gia tải để tăng tốc độ lún và giảm thời gian gia tải. 

c) Tổ chức kiểm định độc lập 

- Trong quá trình thực hiện dự án, ngoài nhiệm vụ thông thường của Tư vấn Kiểm 
định, Ban QLDA Mỹ Thuận đã tổ chức kiểm tra để đánh giá chất lượng cố kết qua thí 
nghiệm khoan cắt cánh để xác định lại các chỉ tiêu cơ lý của nền đất yếu trước và sau 
khi xử lý nền đất yếu. Qua thực tế khai thác tạm thời, đã chứng minh nội dung này rất 
cần thiết. 

2. Dự án xây dựng cầu Cần Thơ 

2.1. Các biện pháp xử lý nền và quy định kỹ thuật của dự án: 

- Theo các nội dung của các tài liệu hợp đồng (chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ TKKT…) 
của dự án xây dựng cầu Cần Thơ thì các quy định về xử lý nền đường, gia tải và dỡ tải 
được tổng hợp như sau: 
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STT 
Loại 
nền 
đường 

Chiều cao 
nền đường 

(m) 

Giải 
pháp xử 
lý nền 

Chiều cao 
gia tải (m) 

Thời 
gian gia 

tải 
Điều kiện dở tải 

1 Đắp 
thấp < 3 Không  

xử lý 

Không gia 
tải, tuy 
nhiên 
TVGS có 
thể yêu cầu 
cụ thể 

Phụ thuộc 
vào kết 
qủa quan 
trắc 

- Khi độ lún dư còn lại (theo 
dự kiến) nhỏ hơn 30 cm đối 
với đoạn nền đường thông 
thường và nhỏ hơn 20 cm 
đối với các đầu cống hộp. 
- Tốc độ lún: <1 mm/tuần 

2 3-4 Bấc thấm 1 

3 4-5 1,5 

4 

Đắp cao 
(đầu 
cầu, 

cống) >5 

Bấc thấm 
+ Bệ phản 

áp 2 

Dự kiến 6 
tháng 

- Khi độ lún dư còn lại nhỏ 
hơn 10cm hoặc nhỏ hơn 
5% tổng lún dự kiến (điều 
kiện nào đến trước sẽ được 
áp dụng). 
- Tốc độ lún: <1 mm/tuần 

2.2. Thực hiện xử lý nền tại dự án 
- Trên cơ sở quy định và TKKT của dự án nêu trên, hồ sơ TKBVTC đã được các 

Nhà thầu lập và TVGS phê duyệt. Trong quá trình thi công, dự án đã thí điểm biện 
pháp xử lý đất yếu bằng Bấc thấm ngang (SBD) và một số điều chỉnh theo chỉ thị cụ 
thể của TVGS. 

Thiết kế xử lý các đoạn nền đường tại dự án được tổng hợp theo bảng sau, chi tiết 
xem phụ lục số 1 (đính kèm). 

Gói 
thầu 

Tổng 
chiều dài 

nền 
đường 

(m) 

Tổng 
chiều dài 

nền đường 
đắp cao 

(m) 

Số 
đoạn 
xử lý 
đất 
yếu 

Tổng chiều 
dài nền 

đường có xử 
lý đất yếu 

(m) 

Tổng chiều 
dài nền 
đường thí 
điểm SBD 

(m) 

Tổng 
chiều dài 

nền đường 
có gia tải 

(m) 
1 4567,3 2064 8 2064 0 4067,3 
3 1834,6 687 4 687 306 1777 

01 (IC3) 4855,6 1082 11 1372 1012 1711 
Tổng 11257,5 3833 23 4123 1318 7555,3 

III. KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐẤT YẾU TẠI CÁC DỰ ÁN 

1. Dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương 
1.1. Đánh giá về chất lượng thi công xử lý nền đất yếu 
a) Chất lượng về thi công 
- Ngoài các công tác kiểm tra, giám sát của Tư vấn giám sát và các phòng thí 

nghiệm hiện trường, tại Dự án còn có bố trí các đơn vị Tư vấn kiểm định chất lượng 
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độc lập là Công ty CP TVTK Kiểm định & Địa kỹ thuật thuộc TEDI, Công ty TV 
Công nghệ thiết bị & Kiểm định xây dựng – Bộ Xây dựng, là những đơn vị thí nghiệm 
kiểm định đánh giá chất lượng thi công độc lập. Theo các kết quả kiểm tra, thí nghiệm 
đánh giá chất lượng thi công, các báo cáo đều đánh giá chất lượng các công tác thi 
công xử lý nền đất yếu tại Dự án đạt các yêu cầu theo thiết kế được duyệt.  

b) Về thời gian chờ lún (lưu tải) 
Theo các báo cáo kết quả thi công, thời gian lưu tải thực tế tại các đoạn tuyến hầu 

hết đều vượt thời gian lưu tải theo Thiết kế kỹ thuật từ 1 đến 3 tháng, cá biệt đoạn 
tuyến thuộc đoạn Tân Tạo – Chợ Đệm, thực hiện dỡ tải theo điều kiện lún cố kết đạt 
đến 90%, thời gian lưu tải thực tế đã phải kéo dài thêm khoảng 08 tháng so với Thiết 
kế kỹ thuật. 

c) Về độ lún tổng cộng theo quan trắc 
- Độ lún tổng cộng tại các đoạn tuyến cao tốc và đoạn tuyến đường nối từ nút giao 

Thân Cửu Nghĩa – nút giao Chùa Phước Lâm cơ bản phù hợp với độ lún dự báo theo 
Thiết kế kỹ thuật (chênh lệch tăng giảm không lớn). 

 - Độ lún tổng cộng đoạn tuyến đường nối từ Tân Tạo – Chợ Đệm đã có độ lún 
vượt quá 100% độ lún dự báo theo thiết kế kỹ thuật được duyệt.  

- Độ lún tổng cộng đoạn tuyến đường cao tốc đã có độ lún tương đương hoặc thấp 
hơn tổng độ lún dự báo theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. 

Với kết quả nêu trên, chứng minh việc dự báo trong các kết quả tính toán đều 
không hoàn toàn chính xác và phụ thuộc phần lớn vào kết quả thực tế.  

1.2. Tình hình lún mặt đường sau khi đưa dự án vào khai thác (từ 03/2/2010 
đến 15/10/2010) 

a) Tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm 
Sau gần 9 tháng đưa vào khai thác, hiện tượng lún toàn bộ nền đường đã xuất hiện 

trên chiều dài tổng cộng khoảng 5km/11,02km (45,5%) với các đặc điểm: 
- Vị trí: rải dọc theo tuyến và tại các đoạn tiếp giáp giữa các kết cấu cầu, cống 

hoặc sàn giảm tải (đặc biệt là các cống có sử dụng móng cọc BTCT mà không bố trí 
bản quá độ). 

- Mặt đường bị lún bình quân từ 2,5 cm - 10 cm. Một số vị trí tiếp giáp đầu cầu, 
cống, sàn giảm tải... mặt đường bị lún trung bình 16 cm - 25 cm. 

b) Tuyến cao tốc 
- Trên toàn tuyến cao tốc đã xuất hiện lún nền đường tại 06 ví trí, tập trung tại vị 

trí tiếp giáp giữa các kết cấu cầu + cống có kết cấu móng bằng cọc BTCT và sàn giảm 
tải với nền đường. Độ lún trung bình từ 3,0 cm - 7,5 cm. 
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- Đoạn nền đường bị sụt trượt (270 m không đắp gia tải và chưa rải lớp tạo nhám): 
độ lún trung bình 12.5 cm. 

Theo các hồ sơ thiết kế: các điểm lún trên đều nằm trong phạm vi điều chỉnh 
TKKT để chuyển từ xử lý đất yếu bằng giếng cát sang bấc thấm và phạm vi không bố 
trí bản quá độ cho các vị trí đầu sàn giảm tải, đây là bài học kinh nghiệm rút ra trong 
quá trình thực hiện dự án. 

2. Dự án xây dựng cầu Cần Thơ   
2.1. Tình hình thi công của các Nhà thầu 
Bắt đầu thi công nền đường vào tháng 7/2005 (đối với gói 3) và vào tháng 10/2005 

(đối với gói 1). Trình tự thi công nền đường theo đúng quy định và theo tiến độ, biện 
pháp thi công đã được TVGS chấp thuận.  

Nhà thầu đã lắp đặt các mốc quan trắc (lún, chuyển vị ngang …) của nền đường 
đầy đủ và đúng theo quy định của thiết kế dưới dự xác nhận, kiểm tra của Tư vấn 
giám sát.  

Dở tải lần lượt từng đoạn nền đường (đã đạt yêu cầu về cố kết, được TVGS chấp 
thuận), bắt đầu vào tháng 11/2008 (đối với gói 1) và vào tháng 12/2008 (đối với gói 3) 
để tiếp tục thi công lớp đỉnh nền (đá mi). 

Quá trình thi công các lớp móng mặt đường đều được Tư vấn kiểm soát cao độ, 
những vị trí lún sẽ được bù bằng đá dăm lớp trên (lớp base) đảm bảo đủ cao độ trước 
khi thi công lớp BTN. Các gói 1 và 3 đều bắt đầu thi công BTN đoạn đầu tiên vào 
tháng 9/2009 và kết thúc vào tháng 3/2010. Từ lớp BTN trở lên được thi công và kiểm 
soát theo đúng chiều dày từng lớp. 

2.2. Kiểm soát chất lượng và tiến độ của Tư vấn giám sát 
Kiểm tra chặt chẽ các bước thi công và tiến độ theo đúng quy định và đã  

được duyệt. 

Ra quyết định gia tải và dỡ tải theo đúng các tiêu chí của dự án, trên cơ sở số liệu 
quan trắc lún nền đường, dự kiến lún. 

Mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng thí điểm các biện pháp khác (SBD) với mục đích 
xử lý lún hiệu quả và đảm bảo tiến độ dự án. 

Kéo dài thời gian gia tải đối với nhiều đoạn nền đường đắp cao khi cần thiết hoặc 
tiến độ cho phép. 

2.3. Kết quả quan trắc lún nền đường 
Theo nội dung báo cáo quan trắc lún đường dẫn cầu Cần Thơ của TVGS tại văn 

bản số GE-10-PMU-1159 ngày 19/11/2010, các kết quả và đánh giá như sau: 
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Công tác quan trắc lún nền đường gói thầu số 1, số 3 và 01 (IC3 giai đoạn 1) được 
thực hiện trong tháng 10/2010 và so sánh kết quả với cao độ thiết kế. 

Nhìn chung, hiện tượng lún nền đường đường dẫn phía bờ Cần Thơ nghiêm trọng 
hơn bên phía Vĩnh Long, cụ thể: 

+ Gói 1 (Vĩnh Long): giá trị lún cao nhất trên toàn tuyến là 181 mm (vị trí đầu 
tuyến), các vị trí đầu cống hộp vẫn trong giới hạn cho phép (< 200mm), tuy nhiên một 
số vị trí nền đường đầu cầu Trà Và Lớn, Trà Và Nhỏ và Trà Ôn đã vượt giới hạn lún 
100 smm. 

+ Gói thầu số 3 và 01 (Cần Thơ): các đoạn đường đắp thấp lún rất nhiều (thông 
thường dao động từ 150mm đến 400mm, giá trị lún cao nhất là 559 mm – tại nút giao 
IC3), từ đó dẫn đến nền đường các đầu cống hộp đã lún quá giới hạn. Tuy nhiên các 
đoạn đắp cao đầu cầu tương đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép. 

(chi tiết xem Phụ lục 1 và báo cáo của TVGS số GE-10-PMU-1159 ngày 
19/11/2010 đính kèm). 

Những đoạn nền lún nhiều tập trung vào các đoạn đắp thấp hoặc không có biện 
pháp xử lý đất yếu hoặc không được gia tải. 

Hiện tượng lún nền đường đã phát triển rất nhanh bắt đầu kể tháng 12/2009 (thời 
đểm gần hoàn thành lớp BTN hạt thô). 

IV. NGUYÊN NHÂN GÂY LÚN 

1. Về lý thuyết tính toán 
- Khảo sát địa chất: 
Theo qui trình 22TCN 262-2000, công tác thăm dò địa chất công trình bằng những 

lỗ khoan được bố trí cách nhau thông thường từ 50 đến 100 mét trên tim tuyến, cứ 
cách 100 - 150 m tiến hành một (01) mặt cắt địa chất công trình theo chiều ngang 
vuông góc tim tuyến, trên đó có 3 lỗ khoan, khu vực địa chất giữa các vị trí lỗ khoan 
được nội suy tuyến tính, do đó không lường hết được những bất thường của địa chất. 

- Phương pháp tính toán: 
Hiện nay tuân thủ vào qui trình 22TCN 262 - 2000. Tuy nhiên, trong qui trình 

khẳng định kết quả tính toán xử lý nền đất yếu chỉ mang tính dự báo, số liệu về độ lún 
sẽ được xác định trên cơ sở số liệu quan trắc thực tế.  

- Giải pháp sử dụng sàn giảm tải: Giải pháp xử lý theo phương án này thực chất 
để đảm bảo: 

+  Chuyển vị trí lún lớn từ đầu cầu, cống ra sau sàn giảm tải; 
+  Tuy có giảm lún hơn vị trí ngay đầu cầu đầu cống vì chiều cao đất đắp sau 

sàn thấp hơn. 
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Tuy nhiên, phần nền đường đắp được gia cố bằng giếng cát/bấc thấm có độ lún dư 
lớn hơn so với phần nền đường đắp trên sàn giảm tải có độ lún dư nhỏ, vì vậy tại điểm 
tiếp giáp vẫn có thể xuất hiện điểm lún cục bộ.  

Sơ đồ bố trí sàn giảm tải:  

 

2. Nguyên nhân đặc thù của các dự án:  

2.1. Dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương 

- Việc lún nền mặt đường tuyến nối Tân Tạo – Chợ Đệm: đã được dự báo trước do 
tình trạng địa chất tại khu vực của đoạn tuyến hết sức phức tạp (một số đoạn tuyến có 
chiều sâu đất yếu lớn nhất lên tới 31 m nhưng chỉ xử lý đất yếu đến chiều sâu 23 m). 

- Tại khu vực dự án luôn bị ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều và mực nước 
ngầm thay đổi do đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả quan trắc lún trong quá trình theo 
dõi lún khi quyết định dỡ tải. 

- Một số vị trí tuyến đi qua dòng sông cổ mà số liệu địa chất không thể phát hiện 
trong giai đoạn lập TKKT.  

* Mặt cắt địa chất đoạn tuyến từ Km48+355 đến Km48+625 – Theo TKKT 
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* Mặt cắt địa chất đoạn tuyến từ Km48+355 đến Km48+625 khoan bổ sung sau 
khi xảy ra sụt trượt: 

 

2.2. Dự án xây dựng cầu Cần Thơ: Theo nhận định của TVGS, trong quá trình 
TKKT hồ sơ đã được thẩm định và tuân thủ đúng quy định. Quá trình thi công thì Nhà 
thầu và TVGS đã thực hiện theo quy định kỹ thuật của Hợp đồng và kiểm soát lún nền 
đường theo đúng tiêu chuẩn 22TCN 262 - 2000. Ngoài ra để nâng cao hiệu quả xử lý 
lún, TVGS đã đề xuất CĐT áp dụng biện pháp thí điểm SBD hoặc kéo dài thời gian 
gia tải nền đường khi cần thiết. Tuy nhiên hiện tượng lún nền đường đã xẩy ra do các 
nguyên nhân sau: 

- Lún nền đường vẫn tiếp diễn có thể xem xét do tuyến đường đi qua các khu vực 
đầm lầy, nền đất yếu với điều kiện phức tạp của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
nên không thể dự kiến hết được. Nhiều đoạn lớp đất yếu dày đến 40 m. 

- Ngoài ra yếu tố cần được xem xét là thời điểm thi công mặt đường từ tháng 
12/2009 đến nay là mùa khô hạn bất thường tại khu vực dự án, nên mực nước ngầm 
dọc dự án bị hạ thấp xuống, dẫn đến tốc độ cố kết được đẩy nhanh hơn. Đây cũng 
chính là yếu tố bất thường của thời tiết. 

- Nút giao IC3 mới thực hiện giai đoạn 1, mặt đường hiện tại đang là mặt đường 
láng nhựa, TKKT giai đoạn 1 đã tính đến lún nền đường và sẽ được tiếp tục xử lý triệt 
để khi thi công giai đoạn 2. 

V. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét 
Qua các kết quả thực tế trong quá trình thi công các Dự án và các số liệu khoa học 

của các đơn vị Tư vấn độc lập cùng thực tiễn của các dự án hạ tầng Giao thông trong 
khu vực Mekong Delta, PMU Mỹ Thuận rút ra một số nhận xét. 

1.1. Hiệu quả của các phương án xử lý 
- Đào vét bùn, đắp thay bằng cát hạt mịn: chất lượng tốt, tuy nhiên giá thành công 

trình cao. Áp dụng có hiệu quả ở những nơi có chiều dầy tầng đất yếu mỏng (đoạn 
tuyến nối Thân Cửu Nghĩa).  
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- Xử lý bằng bấc thấm + kết hợp với gia tải: 

+  Khả năng thoát nước của bấc thấm theo phương thẳng đứng hạn chế, 
thường phải kéo dài thời gian gia tải (tăng thêm so với tính toán lý thuyết 
từ 3 – 7 tháng); 

+  Nền mặt đường sau khi xử lý thường vẫn bị tiếp tục lún kéo dài theo  
thời gian. 

- Xử lý bằng giếng cát D40 + Kết hợp với gia tải: 

+  Giá thành xây dựng hợp lý. 

+  Khó quản lý chất lượng vật liệu (cát) và độ đầm chặt của cát trong giếng. 

- Xử lý nền đất yếu bằng sàn giảm tải (theo phương án thông thường): 

+  Xuất hiện điểm lún cục bộ tạo thành bậc ngay đuôi sàn giảm tải. 

- Xây dựng cầu cạn: Là giải pháp hiệu quả nhất đối với khu vực có chiều sâu đất 
yếu lớn. Khắc phục được hoàn toàn lún, thời gian thi công nhanh và đảm bảo chất 
lượng trong quá trình khai thác. Tuy nhiên giá thành công trình cao. 

- Xử lý bấc thấm đứng + bấc thấm ngang (thay lớp cát thoát nước): vì đây vẫn là 
biện pháp xử lý bằng bấc thấm đứng, nên ngoài các nhận xét về riêng phương pháp 
nêu trên thì phương pháp này còn có đặc điểm: 

+  Độ lún của những đoạn nền đường áp dụng SBD nhiều hơn (nhưng không 
đáng kể) hoặc có đoạn tương đương với độ lún nền đường những đoạn sử 
dụng lớp cát thoát nước ngang (trong cùng 1 điều kiện tương đương về thời 
gian và tải trọng gia tải, tương đồng về địa chất). 

+  Có hiệu quả khi áp dụng SBD để chủ động đẩy nhanh tiến độ và thi công 
nhanh trong điều kiện khan hiếm cát thoát nước tại khu vực ĐBSCL. 

+  Giá thành: có thể tiết kiệm tối đa khoảng 18% so với dùng lớp cát thoát nước 
thông thường. 

1.2. Hiệu quả của các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu hiện hành 
- Thời gian gia tải: 

+  Thời gian lưu tải thực tế hầu hết đều vượt thời gian lưu tải theo Thiết kế kỹ 
thuật từ 1 ÷ 3 tháng. 

+ Đoạn tuyến Tân Tạo – Chợ Đệm (Dự án đường ô tô cao tốc Tp. Hồ Chí Minh 
– Trung Lương): thực hiện dỡ tải theo điều kiện lún cố kết đạt đến 90%, thời 
gian lưu tải thực tế đã phải kéo dài thêm khoảng 08 tháng so với Thiết kế kỹ 
thuật (tăng 100%). 
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- Độ lún tổng cộng:  
+  Đoạn tuyến đường nối Tân Tạo – Chợ Đệm: có độ lún thực tế vượt quá 100% 
độ lún dự báo theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. 

+  Độ lún tổng cộng đoạn tuyến đường cao tốc: tương đương hoặc thấp hơn dự 
báo theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. 

Với các số liệu cụ thể nêu trên, chứng minh do tính chất phức tạp của đất yếu ĐBSCL 
nên việc dự báo trong các kết quả tính toán xử lý nền đất yếu bằng giếng cát hoặc bấc 
thấm theo các quy định hiện hành thường có sai lệch so với thực tế và phụ thuộc phần lớn 
vào kết quả quan trắc thực tế. Việc số liệu dự báo sai lệch nhiều so với lý thuyết tính toán 
ảnh hưởng đến kết quả thời gian thi công và giá thành của công trình. 

1.3. Sự khác biệt về Địa chất 
Căn cứ vào kết quả khoan địa chất, cho thấy toàn bộ dự án đều đi qua khu vực địa 

chất yếu, tuy nhiên mức độ phức tạp về địa chất có sự khác biệt giữa các khu vực: 
- Tp. Hồ Chí Minh: Tình trạng địa chất tại khu vực rất phức tạp, hầu hết các đoạn 

tuyến của dự án đều đi qua các khu vực có chiều sâu đất yếu từ 15 ÷ 20 m. Cá biệt có 
những khu vực chiều sâu đất yếu lên tới 31m. Đồng thời tại khu vực luôn bị ảnh hưởng 
của chế độ bán nhật triều và mực nước ngầm. 

- Long An và Tiền Giang: 
+  Chiều sâu lớp đất yếu biến thiên từ 3 ÷ 16m. Cá biệt trong khu vực có tồn tại 

02 túi bùn (Km38+338 – Km38+901 và Km40+340 – Km41+00) có chiều 
sâu bùn lớn nhất tới 36m. 

+  Đặc biệt tại Km48+355 ÷ Km48+625 (270m): Kết quả khảo sát bổ sung phát 
hiện tại đoạn tuyến có tồn tại dòng sông cổ cắt chéo 60o ngang qua tuyến có 
chiều sâu lớp bùn bình quân 14 m đây là vị trí bất thường về địa chất đã 
không thể phát hiện đầy đủ trong bước thiết kế kỹ thuật do khối lượng khảo 
sát bị hạn chế theo quy trình hiện hành. 

Mặt cắt địa chất đoạn tuyến từ Km48+355 đến Km48+625: 

 



 557 

Tại các đoạn tuyến có bố trí các cống thoát nước có kết cấu móng bằng cọc BTCT, 
hầu hết đều xảy ra tình trạng lún không đều giữa cống và nền đường. Đặc biệt đối với 
cống tròn khi xảy ra lún không đều giữa nền đường và công việc thiết kế bù lún để 
đảm bảo độ êm thuận là rất khó khăn. 

2. Đề xuất, kiến nghị 
Qua một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình thi công Dự án, kính đề nghị Bộ 

GTVT xem xét, có nghiên cứu cụ thể về một số đề xuất sau đây, làm cơ sở khoa học 
ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng trong công tác xử lý nền đất yếu 
khu vực phía Nam: 

2.1. Khái niệm xử lý lún nền đường trong xây dựng hạ tầng giao thông ở ĐSCL 
- Xử lý nền đất yếu trong các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, ngoại trừ 

các giải pháp (1) Thi công cầu cạn; (2) Vét bùn thay cát tại các vị trí có lớp đất yếu 
mỏng (< 5m), việc giải quyết triệt để lún nền đường trong khu vực đất yếu ĐBSCL là 
rất khó thực hiện. 

- Do hạn chế kinh phí đầu tư ban đầu nên việc xử lý lún triệt để thường được tập 
trung vào các công trình trên tuyến (cầu, cống) còn toàn bộ chiều dài của nền đường 
đắp phải chấp nhận xử lý lún ở mức độ lý thuyết (cố kết 90%) hoặc không xử lý và kết 
hợp với mặt đường quá độ. 

2.2. Công tác khảo sát 
- Đối với khu vực ĐBSCL cần xem xét để chỉnh sửa tiêu chuẩn khảo sát phù hợp 

với điều kiện khu vực, cần tập trung nhiều vào khảo sát địa chất. 
- Sau khi tiến hành với khối lượng theo qui định, cần khoanh vùng đối với các khu 

vực địa chất có chiều sâu lớp đất yếu > 10m để khoan bổ sung các lỗ khoan thăm dò 
xen kẽ với các lỗ khoan trước, nhằm tránh trường hợp không phát hiện được diễn biến 
địa chất bất thường dẫn tới sự cố sụt trượt nền đường. 

- Do việc xác định chiều sâu vùng ảnh hưởng lún hiện nay đang xác định theo 
phương tính toán bằng lý thuyết (có sai số nhất định). Để hạn chế tối đa những sai số 
cho bài toán dự tính lún nền đường đắp trên đất yếu, đề xuất chiều sâu lỗ khoan địa 
chất phải hết lớp đất yếu, không áp dụng chỉ tiêu khoan hết vùng ảnh hưởng lún. 

2.3. Thiết kế đắp gia tải 
Hiện nay một số đơn vị tư vấn thiết kế có quan điểm, đối với những đoạn nền 

đường đắp có chiều cao >4 m, không cần đắp cát gia tải với lý do tải trọng bản thân 
nền đường đắp đã đủ gây lún cố kết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với những đoạn nền 
đường tính toán theo quan điểm nêu trên, thời gian gia tải thường bị kéo dài (đoạn 
Km23+800 – Km24+700, chiều cao đắp nền mặt đường 5,5 m, chiều sâu giếng cát 6 



 558 

m, thời gian gia tải kéo dài thêm 6.0 tháng và các vị trí đầu cầu, cống vẫn tiếp tục bị 
lún). Kiến nghị: chiều cao đắp gia tải phải được tính toán cụ thể tuỳ theo từng vị trí và 
phải có tải trọng tương đương với tải trọng của lớp KCAĐ. 

2.4. Thi công móng cống 
Để đảm bảo độ êm thuận của tuyến đường tại các vị trí cống tròn và các cống hộp 

loại nhỏ trong quá trình khai thác, cần xem xét để xử lý nền đất yếu toàn bộ nền đường 
đảm bảo độ cố kết theo qui định, sau đó tổ chức thi công móng cống bằng cọc cừ tràm 
và hệ thống thân cống bằng các loại cống tròn hoặc cống vuông lắp ghép (nên đặc biệt 
hạn chế việc sử dụng cọc BTCT cho các cống nhỏ trong vùng đất yếu). 

2.5. Tải trọng động trong quá trình thi công 
Theo quan trắc từ khi dở tải cho đến khi thông xe: kết quả cho thấy, tốc lún tăng 

nhanh. Kiến nghị xem xét đưa tải trọng động, đặc biệt tải trọng lu rung trong quá trình 
thi công các lớp kết cấu áo đường vào tổ hợp tải trọng trong quy trình khảo sát thiết kế 
nền đường thi công trên vùng đất yếu 22 TCN 262-2000.  

2.6. Xử ký lún hai đường đầu cầu bằng "Hộp giảm tải" 
Cấu tạo hộp giảm tải:  
Là một kết cấu bằng BTCT hình hộp. Kết cấu tương tự như định hình cống hộp 

chữ nhật của AASHTO đặt trên nền đất. Một đầu của hộp được gối vào bản BTCT bệ 
mố, còn đầu kia đặt trực tiếp trên nền đất yếu đã được gia cố từ trước. Đất yếu dưới 
cống hộp được xử lý cùng với đất nền sau hộp đến độ cố kết theo thiết kế. 

Sơ đồ bố trí hộp giảm tải: 

 
Ưu điểm: 
Độ chênh lún được phân bố đều trên phạm vi 20 m chiều dài hộp giảm tải, ảnh 

hưởng không đáng kể đến độ bằng phẳng của mặt đường xe chạy. 
Tổng tải trọng của hộp nhẹ hơn từ 3 - 4 lần so với tải trọng của khối đất đắp và do 

một đầu được kê vào bệ mố nên độ ổn định của nền đất phía sau mố cầu rất cao. 
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Do kết cấu hộp giảm tải có độ mảnh nhỏ, mô men quán tính lớn, khả năng chịu 
uốn cao lại được đặt trên nền đàn hồi nên kết cấu này rất bền vững. 

Chi phí xây dựng 01 hộp giảm tải chỉ bằng 36% chi phí xây dựng 01 sàn giảm tải 
có chiều dài tương đương. 

Phần II 
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU ĐẤT ĐẮP BAO TA LUY NỀN ĐƯỜNG 

1. Giới thiệu chung 
Dự án tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hoà và đoạn Thạnh Hoá - Mỹ An gồm 03 dự 

án thành phần, có chiều dài tổng cộng 61,8 km. Tuyến đường đi xuyên qua trung tâm 
Đồng Tháp Mười, nơi có điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn) rất khó khăn, 
phức tạp, bắt đầu từ huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Long An và 
kết thúc tại thị trấn Mỹ An - huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp.  

Ngoại trừ các đoạn tuyến nâng cấp đường cũ, đoạn xây dựng mới (tổng cộng 
khoảng 30 km) nằm trọn trong vùng Đồng Tháp Mười chưa có đường bộ, hoàn toàn 
phải đi lại bằng đường thuỷ và vận chuyển thủ công. Nên việc khai thác và vận chuyển 
vận liệu để phục vụ xây dựng dự án là hết sức khó khăn.  

Từ thực tế triển khai dự án N2, Ban QLDA Mỹ Thuận đã kiến nghị thay đổi chỉ 
tiêu kỹ thuật theo hướng sử dụng nguồn đất khai thác tại chỗ để đắp bao ta luy nền 
đường đảm bảo chất lượng và giảm chi phí và thời gian xây dựng. Cụ thể như sau: 

2. Quy định hiện hành về thiết kế nền đường đắp bằng cát kết hợp đắp bao ta luy 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN - 4054-2005 đề cập đến thiết kế nền đường 
đắp bằng cát (toàn bộ theo kích thước hình học thiết kế) và sau đó đắp bao bên ngoài 
với những chỉ tiêu kỹ thuật của đất đắp bao ngoài phạm vi nền đường (đắp rộng hơn so 
với chiều rộng nền thiết kế, hay còn gọi là đắp bao ngoài). 

- Khi áp dụng thiết kế mặt cắt ngang nền đường theo tiêu chuẩn thiết kế này thì sẽ 
tận dụng được tối đa vật liệu đắp bao taluy tại chỗ thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy 
nhiên, khối lượng cát để đắp nền đường không thay đổi làm tăng giá thành xây dựng. 

- Quy trình chưa đề cập tới yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng đối với đất đắp bao 
nền đường của kết cấu đắp bao nằm trong kết cấu chịu lực. Đối với kết cấu lọai này 
Quy trình chỉ mới đề cập tới các chỉ tiêu chất lượng đối với đất đắp bao đỉnh nền. 

3. Thiết kế kỹ thuật của dự án N2 

- Theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, nền đường phần lớn được đắp bằng cát, bên 
ngoài đắp đất bao taluy có chiều dày 1m và toàn bộ (cả phần đắp cát và đắp đất) đều 
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nằm trong kích thước hình học nền đường thiết kế (đắp bao trong kết cấu chịu lực). 
Như vậy phần đất đắp bao này vừa giữ vai trò như lớp đất nền thượng với yêu cầu độ 
chặt K ≥ 98 và phía dưới là K ≥ 95, vừa có vai trò giữ phần cát nền đường bên trong 
đảm bảo ổn định trong suốt quá trình thi công và khai thác sau này. 

- Thiết kế mặt cắt ngang với quy mô có Bmặt = 7m, Bnền = 9m, lớp đất đắp bao taluy 
nằm trong phạm vi nền đường. Theo đó, Tư vấn thiết kế đã quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 
vật liệu được sử dụng làm lớp đắp bao với yêu cầu vừa thuận lợi cho công tác đầm lèn, 
đảm bảo độ chặt tối thiểu K ≥ 0,95 và phải phù hợp với các yêu cầu sau: 

Giới hạn chảy ≤ 55 

Chỉ số dẻo 10 ≤ IP ≤ 27 

CBR (ngâm 4 ngày) ≥ 5 

Kích cỡ hạt lớn nhất 9mm 

- Trong các chỉ tiêu trên, đáng lưu ý là chỉ tiêu CBR (ngâm 4 ngày) ≥ 5. Thực tế 
triển khai thi công đã gặp khó khăn về nguồn đất đắp bao taluy tại chỗ không đạt chỉ 
tiêu CBR theo yêu cầu theo quy định của dự án, trong khi việc đưa từ nơi khác đến rất 
xa, điều kiện vận chuyển khó khăn sẽ làm tăng giá thành và chậm tiến độ thi công. Các 
chỉ tiêu này Tư vấn đưa ra trên cơ sở tiêu chí của đất đặp bao đỉnh nền. 

4. Quá trình điều chỉnh 

Theo báo cáo của các Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát, qua kiểm tra thực tế 
cho thấy trong khu vực dự án không có mỏ đất đắp bao taluy thỏa mãn yêu cầu kỹ 
thuật đã quy định ban đầu. Các mỏ đạt yêu cầu thì khả năng cung cấp hết sức khó khăn 
vì phải vận chuyển bằng đường sông khá xa, địa hình khó khăn nên các phương tiện 
lớn không thể cung cấp tới tận chân công trình được mà phải qua các khâu trung 
chuyển thủ công làm chậm tiến độ thi công và đặc biệt là chi phí tăng cao.  

Với nguồn đất khai thác tại chỗ, dọc 2 bên tuyến, trữ lượng cơ bản đảm bảo và 
được địa phương cho phép khai thác. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm cho thấy: Các chỉ 
tiêu cơ lý đạt yêu cầu của dự án, riêng chỉ tiêu CBR không đạt yêu cầu kỹ thuật của dự 
án (CBR đều < 2,8). 

Sau khi xem xét ý kiến đề xuất của Nhà thầu, Tư vấn giám sát và các quy định 
hiện hành. Ban QLDA Mỹ Thuận đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh chỉ 
tiêu đất đắp bao taluy nền đường. Bộ đã tổ chức họp với sự tham gia của các cơ quan 
liên quan và đặc biệt là Giáo sư Dương Học Hải, chuyên gia đầu ngành và là tác giả 
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biên soan Tiêu chuẩn thiết kế đường. Kết quả, ngày 10/3/2010, Bộ GTVT đã có văn 
bản số 1357/BGTVT-QLXD chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu đất đắp bao taluy nền, cụ 
thể như sau: 

Chỉ tiêu đất đắp bao  
theo thiết kế 

Chỉ tiêu đã được điều chỉnh Ghi chú 

Giới hạn chảy ≤ 55 Giới hạn chảy ≤ 55  
Chỉ số dẻo 10 ≤ IP ≤ 27 Chỉ số dẻo 10 ≤ IP ≤ 27  
CBR (ngâm 4 ngày) ≥ 5 CBR (ngâm 4 ngày): Quy định theo các lớp chịu 

lực của nền đường, từ trên xuống:  
+ ≥ 6 đối với 30 cm lớp đất đắp bao tính từ đỉnh 
lớp cát K98 trở xuống. 
+ ≥ 4 đối với 50 cm lớp đất đắp bao tiếp theo. 
+ Ngoài khu vực tác dụng từ 80 cm tính từ đáy 
áo đường, không yêu cầu chỉ tiêu CBR. 

 

Kích cỡ hạt lớn nhất 9mm Cường độ kháng cắt không thát nước ≥ 25 kPa.  

Sau khi điều chỉnh, các mỏ đất tại chỗ dọc tuyến sau khi chọn lọc đã đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật đủ điều kiện đưa vào công trình. Điều này đã cơ bản tháo gỡ khó khăn về 
đất đắp bao taluy cho một số gói thầu trên tuyến, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu, bổ sung quy trình: Quy định chi tiết trong quy trình thiết kế, thi công 
và nghiệm thu đối với lớp đất bao nền đường trong trường hợp đất đắp bao nằm trong 
phạm vi kết cấu chịu lực của nền đường cùng phần nền đường đắp bằng cát. Theo tính 
chất chịu lực của kết cấu nền đường, đất đắp bao nền đường có thể phân thành hai 
trường hợp: (1) trường hợp đất đắp bao nằm ngoài phạm vi kết cấu chịu lực của nền 
đường và (2) trường hợp đất đắp bao nằm trong phạm vi kết cấu chịu lực của nền 
đường (là trường hợp kiến nghị ở trên). Việc điều chỉnh này sẽ đáp ứng được: 

- Về quản lý chất lượng: Việc điều chỉnh này hết sức cần thiết và kịp thời nhằm 
giải quyết được khó khăn về khan hiếm nguồn đất đắp bao, việc tận dụng đất tại chỗ 
vẫn đảm bảo bền vững công trình và tiết kiệm chi phí xây lắp một cách hợp lý. Nguồn 
vật liệu khai thác tại chỗ thuận tiện cho công tác tư vấn giám sát quản lý khối lượng và 
chất lượng đầu vào, quá trình khai thác, bảo quản vật liệu chủ động hơn.  

- Tiến độ thi công: Kết quả điều chỉnh chỉ tiêu đất đắp bao từ việc phải khai thác 
vật liệu từ nơi khác về với khối lượng lớn thì các đơn vị thi công đã tận dụng được vật 
liệu tại chỗ để thi công phần lớn khối lượng đắp bao (các lớp ngoài khu vực chịu tác 
dụng) do tuyến này trong vùng ngập lũ, chiều cao đắp bình quân từ 4 - 5 m. Do đó, 
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nhà thầu chủ động được tiến độ thi công của phần đất đắp bao taluy và tiến độ chung 
của gói thầu, tranh thủ kịp thời trong mùa khô, không phụ thuộc và nhà cung cấp ép 
giá do khan hiếm, thời gian vận chuyển, chất lượng nguồn vật liệu... 

- Về kinh tế: Góp phần giảm giá thành xây dựng vì đơn giá sử dụng đất đắp bao tại 
chỗ chắc chắn sẽ thấp hơn giá trúng thầu bình quân. Tuy nhiên, hiện nay chưa có con 
số chính xác vì theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các nhà thầu đang tính toán lập đơn giá 
mới và trình Bộ phê duyệt, làm cơ sở thanh toán. 

Phần III 
BẤC THẤM NGANG - SBD (SUPER BOARD DRAIN) 

1.1. Nguyên nhân và mục đích áp dụng 

- Theo TKKT được duyệt, lớp cát thoát nước ngang trong xử lý nền đất yếu có nhiều 
yêu cầu cao về vật liệu, rất khan hiếm tại khu vực ĐBSCL, vì vậy rất khó chủ động 
được tiến độ thi công, chi phí cao, cần phải tìm kiếm vật liệu hoặc công nghệ thay thế. 

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả xử lý nền đất yếu. 
- Khuyến khích áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới. 
1.2. Quá trình áp dụng 
- Công trình: gói thầu số 3 - dự án xây dựng cầu Cần Thơ. 
- Phạm vi/khối lượng:  

+  Áp dụng tại những đoạn nền đường có xử lý đất yếu bằng bấc thấm đứng, 
nền đường đắp cao thuộc phạm vi đường đầu cầu, gồm có 7 đoạn, cụ thể: mố 
A2 cầu Cái Tắc 1, khu Bãi dịch vụ, mố A1 cầu Cái Da, cống Bà Máng, mố 
A2 cầu Cai Nai, mố A2 cầu Ấp Mỹ và mố A1 cầu Cái Răng. 

+ Tổng chiều dài nền đường xử lý Bấc thấm ngang: 1.028 m. 
+ Tổng chiều dài Bấc thấm ngang là: 39.448 m. 

Thời gian thi công: từ tháng 8/2006 đến tháng 10/2007. 
1.3. Kết quả áp dụng 
- Trên cơ sở báo cáo của TVGS tại văn bản số P3-08-PMU-098 ngày 31/1/2008 và 

văn bản chấp thuận kết quả thí điểm của Bộ GTVT tại Văn bản số 2635/BGTVT-
KHCN ngày 23/4/2008 đã đánh giá: 

+  Độ lún của những đoạn nền đường áp dụng SBD nhiều hơn hoặc có đoạn 
tương đương với độ lún nền đường những đoạn sử dụng lớp cát thoát nước 
ngang (trong cùng 1 điều kiện tương đương về thời gian và tải trọng gia tải, 
tương đồng về địa chất). 

+  Có hiệu quả khi áp dụng SBD để chủ động tiến độ và thi công nhanh. 
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Tiết kiệm chi phí xử lý cụ thể như sau (VNĐ): 

Tổng chi phí cho lớp cát 
thoát nước 70cm (1) 

Tổng chi phí thay thế (bao 
gồm bấc thấm ngang + lớp 

cát nền bình thường (2) 

Chênh lệch 
(3)=(1)-(2) 

Tỷ lệ % tiết 
kiệm: (3)/(1) 

3.335.722.000 2.736.617.000 599.105.000 18% 

Phần IV 
DẦM HỘP THÉP 

1. Những nét chính 

- Cầu Cần Thơ có chiều dài nhịp chính là khá lớn (550m), do đó việc bố trí  
dầm thép tại giữa nhịp chính để thay thế cho dầm bê tông là cần thiết để giảm tải 
trọng dầm.  

- Tổng chiều dài dầm thép là 210m và nặng 2800 tấn (nếu sử dụng dầm bê tông thì 
trọng lượng tương đương 7900 tấn) chia làm 20 đốt dầm, các dầm thép kết nối với 
phần dầm bê tông thì được đổ bê tông bên trong. 

- Dầm thép được chế tạo thành tấm tại nhà máy gần Hà Nội (Mitsui Thăng Long) 
và sau đó vận chuyển vào cảng Cái Cui để lắp ráp thành các đốt dầm. 

2. Chế tạo thép tấm tại nhà máy 
- Nhà thầu lập phương pháp chế tạo (fabrication manner) và trình cho Kỹ sư kiểm 

tra, xác nhận phương pháp này phù hợp với bản vẽ thi công và biện pháp thi công đối 
với các hạng mục công việc sau:  

+  Kiểm tra vật liệu thép, thép tấm, ống neo và các bộ phận khác; 
+  Thực hành phương pháp và kết quả kiểm tra năng lực của thợ hàn; 
+  Vật liệu hàn và điều kiện kho bãi; 
+  Sơ đồ tổ chức của đội ngũ công nhân và kỹ sư; 
+  Hệ thống hướng dẫn và định hướng của trình tự công việc cho công nhân; 
+  Hệ thống kiểm tra nội bộ bao gồm kỹ năng cá nhân của kết quả kiểm tra tay 

nghề hàn; 
+  Trình tự của công tác sữa chữa; 
+  Trình tự của công tác khoan; 
+  Sự chính xác về kích thước của các tấm thép được chế tạo. 

- Kỹ sư sẽ kiểm tra việc lắp ráp thử, kết quả chế tạo và kiểm tra các thành phẩm 
bao gồm kết quả kiểm tra, kết quả kiểm tra nội bộ và độ chính xác của việc lắp ráp thử. 
Phần còn lại của việc kiểm tra bao gồm công tác sơn. 
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3. Lắp ráp tại cảng Cái Cui 

- Công việc lắp ráp thép tấm thành các đốt dầm được Kỹ sư kiểm tra cẩn thận. Đặc 
biệt, tất cả các đường hàn dọc kết nối 2 tấm thép được chế tạo sẵn đều được kiểm tra, 
xác nhận 1 cách chắc chắn bằng phương pháp siêu âm bởi vì điều kiện hàn tại công 
trường là không tốt do nhiệt độ không khí quá nóng và không gian chật hẹp. Tại giao 
điểm giữa đường hàn ngang và đường hàn dọc, Kỹ sư kiểm tra bằng phương pháp 
chụp tia X và xác nhận kết quả. 

- Độ vồng, hướng của trục dầm thép, sự chính xác về vị trí của các thành phần kết 
nối và khoảng cách giữa 2 mặt kết nối của 2 đốt dầm được điều chỉnh và kiểm tra, xác 
nhận bằng cách lắp ráp tạm thời toàn bộ chiều dài dầm thép tại cảng Cái Cui. 

- Kỹ sư cũng đồng thời kiểm tra công tác sơn và các lớp sơn bị khuyết tật trước khi 
vận chuyển ra công trường để nâng lắp. 

4. Nâng lắp, kết nối tại công trường 

- Kỹ sư kiểm soát việc nâng đốt dầm thép từ sà lan lên vị trí kết nối để không làm 
ảnh hưởng đến giao thông hàng hải cũng như chất lượng dầm thép. 

- Dầm thép sau khi được nâng lên và cân chỉnh đúng vị trí, sẽ được kết nối bằng bu 
lông cường độ cao (từng chiếc bu lông này đã được Tư vấn kiểm tra) và hàn, sau khi 
hàn xong sẽ tiếp tục kiểm tra bằng siêu âm để phát hiện các khuyết tật bên trong. 

- Để kết nối đốt hợp long, Nhà thầu đã kích đẩy 2 đầu dầm về phía trụ tháp bằng 
kích thủy lực để tạo khoảng cách an toàn cho việc nâng lắp đốt hợp long. Sau khi nâng 
lắp, cân chỉnh đúng vị trí và đã kết nối với 1 đầu dầm ⇒ tiến hành xả kích để kết nối 
với đầu dầm còn lại. 

5. Kết quả áp dụng 

- Với việc áp dụng dầm thép thay cho dầm bê tông tại giữa nhịp đã làm giảm đáng 
kể tải trọng nhịp chính, cho phép chúng ta có thể xây dựng những cầu dây văng có 
khẩu độ lớn như cầu Cần Thơ. 

- Mặt khác, sử dụng dầm thép cũng đã giảm thời gian thi công, thời gian thi công 
210m dầm thép chỉ là 4 tháng so với gần 8 tháng nếu thi công đúc hẫng dầm bê tông 
với chiều dài tương tự. 

- Với các ưu điểm nêu trên, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, 
sử dụng dầm thép (một các khoa học và tiết kiệm) tại các kết cấu cầu trong tương lai, 
đặc biệt là cầu dây văng và dây võng. 
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Phần V 
BÊ TÔNG NHỰA TRÊN HỘP DẦM THÉP - SMA (STONE MASTIC ASPHALT) 

1. Giới thiệu chung 

- Bê tông nhựa trên dầm thép phải đáp ứng được các yêu cầu cao về chống rung 
động, lắc, xoay đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thay đổi nhiệt độ và có độ kết dính 
cao. Do đó việc áp dụng 1 loại bê tông nhựa đặc biệt cho dầm thép là cần thiết. 

- So sánh tiêu chuẩn kỹ thuật của SMA và bê tông nhựa trên dầm bê tông: 

 SMA on the Steel 
Box Girder 

Asphalt pavement on 
the Concrete Bridge 

Penetration (25oC, 1/10mm) More than 40 More than 50 
Binder 

Softening Point (25oC) 65.0 to 70.0 50.0 to 60.0 

Air Void (%) Less than 3.0 (2.5) 3.0 to 5.0 

Marshall Voids filled with 
Asphalt (%) 

75 to 90 65 to 75 

Stability (KN) More than 5.0 More than 9.0 

Flow 1/100cm Less than 75 25 to 40 

Mixture  
Asphalt 

Dynamic Stability (pass/mm) 2,000 to 4,000  

2. Đặc điểm của SMA 

- Bê tông nhựa có cốt liệu được làm từ SMA thì đặc biệt vững chãi và bền lâu. 
Chúng có khả năng làm việc cao ngay cả trong khu vực có lưu lượng giao thông đông 
đúc và chịu ảnh hưởng của thời tiết: 

+ Chống lại các biến dạng cố định; 

+ Chống ăn mòn cao; 

+ Ít bị nứt do thời tiết hoặc áp lực cơ học; 

+ Độ nhám cao; 

+ Có khả năng làm việc bền lâu. 

- Cấu trúc của SMA: 
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3. Quá trình thi công 

- Làm sạch lớp sơn trên bề mặt dầm thép bằng phương pháp thổi cát, sau đó làm 
sạch bề mặt bằng máy nén khí. 

- Lớp lót Caticoat S được sơn trong vòng 4 tiếng sau khi thồi cát nhằm phòng 
chống rỉ sét trên bề mặt dầm thép, lớp này được sử dụng với tỉ lệ 0.4l/m2. 

- Tiến hành quét lớp chống thấm Seroseal SS-B với tỉ lệ 1.0kg/m2 và sau đó rải cát 
Silicat với tỉ lệ 0.7kg/m2. 

- Nhiệt độ trong lò nung của SMA phải đạt từ 170 đến 1800 C và nhiệt độ lúc thi 
công tại hiện trường phải đạt từ 165 đến 1700C. 

4. Kết quả áp dụng 

- Việc áp dụng SMA trên dầm thép đã cho kết quả rất tốt tại dự án cầu Cần Thơ, 
kết cấu mặt đường đặc biệt này đã phù hợp với các đặc tính của dầm thép mà kết cấu 
thường không thể đáp ứng như: mức độ chấn động, xoay, lắc cao và dễ co giãn do 
nhiệt độ… 

- Việc làm sạch lớp sơn trên bề mặt dầm thép bằng phương pháp thổi cát và quét 
lớp lót trước khi thi công lớp chống thấm giúp nâng cao độ kết dính giữa dầm thép, lớp 
chống thấm và SMA (độ kết dính là tiêu chí quan trọng nhất của SMA) và giảm thiểu 
tối đa việc bong, trượt bề mặt mặt đường gây nên các vết nứt, ổ gà. 

- Với những ưu điểm nêu trên, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị tiếp tục nghiên 
cứu, sử dụng SMA tại các kết cấu dầm thép trong tương lai. 

Trên đây là một số ý kiến đóng góp về một số kinh nghiệm trong quá trình quản lý 
thi công các dự án khu vực phía Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị Bộ GTVT quan 
tâm, xem xét để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các công 
trình khu vực phía Nam. 
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TỔNG KẾT CÔNG TÁC SÁNG KIẾN, ỨNG DỤNG KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ 5 NĂM (2005 - 2010)  
CỦA TỔNG CÔNG TY XDCTGT6 

TỔNG CTXDCTGT 6 

Tổng Công ty XDCTGT6 là một đơn vị chuyên ngành xây dựng các công trình 
giao thông của Bộ GTVT. Trong những năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng phát 
triển và khẳng định được vị trí của mình, đã thực hiện thành công nhiều dự án từ các 
nguồn vốn vay nước ngoài mang tầm vóc quốc tế như: cầu Cần Thơ, đường cao tốc 
Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương, sân bay Cần Thơ v.v… 

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể nhất 
quán từ Tổng Công ty xuống các công ty thành viên, Tổng Công ty ta đã có được 
phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật rộng khắp, mạnh dạn đầu tư các 
thiết bị thi công hiện đại, các công nghệ thi công tiên tiến và ứng dụng các công nghệ 
mới, tiên tiến vào nhiều dự án xây dựng công trình cầu, đường, hầm…Đến nay Tổng 
Công ty đã làm chủ các công nghệ thi công tiên tiến về cầu, thi công đảm bảo chất 
lượng nhiều cây cầu lớn, đủ sức cạnh tranh với các Nhà thầu trong phạm vi cả nước.  

Đã có công trình đạt huy chương vàng chất lượng cao như công trình cầu Câu Lâu; 
công trình cầu Bình Phước;… 

Tổng kết đánh giá hiệu quả của công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công 
nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần vào sự phát triển vững mạnh của 
Tổng Công ty XDCTGT6, trong 5 năm qua: 

1. Công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất 

Trong 05 năm qua các đoàn thể quần chúng: công đoàn, thanh niên luôn cùng quần 
chúng vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy tối đa 
khả năng sáng tạo, tìm tòi sáng kiến. Đặc biệt, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
luôn đóng vai trò tiên phong trong công tác này. Hàng năm, từ các đơn vị cơ sở đến 
Tổng Công ty đều tập hợp xem xét để đánh giá vào công tác thi đua khen thưởng. 

Tiêu biểu cho phong trào sáng kiến kỹ thuật 5 năm qua là các Công ty: 
- Công ty Cổ phần Bê tông 6: là Công ty trong các năm trước luôn được đánh giá 

là đơn vị có phong trào làm sáng kiến tốt. Trong 02 năm 2007 - 2008 đã có 207 sáng 
kiến, trong đó có 106 sáng kiến được công nhận, làm lợi 2.764.600.000 đồng, được 
thưởng với số tiền là: 140.000.000 đồng,  
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- Công ty cổ phần xây dựng công trình hàng không 647: là công ty mới thành lập 
từ Ban sân bay Tân Sơn Nhất, chuyên thi công các hạng mục hạ tầng cơ sở sân bay. 
Tuy mới thành lập, nhưng công ty cũng đã có nhiều sáng kiến trong các công trình sân 
bay Liên Khương, sân bay Đà Nẵng: cải tạo máy khoan cọc đất D.600 thành máy 
khoan cọc nhồi D.1000, sử dụng máy đập đá CK 1500 – 2JK5 thay cho máy khoan 
vào đá VRM HD. Ứng dụng công nghệ sử dụng cuốn tôn dày 0,8mm bằng máy, thay 
ống tôn dày 3mm tạo lỗ trong dầm bản rỗng. Với các sáng kiến trên, đã đẩy nhanh tiến 
độ thi công và tăng lợi nhuận cho công ty. Số tiền làm lợi là 2.889.063.329 đồng.  

- Công ty cổ phần XDCTGT 610: do định hướng ưu tiên sản xuất công nghiệp, cụ 
thể là ưu tiên đầu tư tổ chức sản xuất đá các loại và sản phẩm truyền thống của công ty 
là bê tông nhựa nóng. Công ty đã đầu tư thêm giây chuyền hệ thống máy nghiền sàng 
đá đã qua sử dụng (rẻ hơn mua máy mới) cho mỏ đá Phước Tân (Long Thành – Đồng 
Nai) và mỏ đá Hòn Sóc (Kiên Giang), sau đó tập trung trí tuệ tập thể đại tu, cải tiến 
đưa vào sử dụng. Với cách làm này, đã làm lợi cho Công ty 3.350.000.000 đồng. 

Trong các năm gần đây, các kỹ sư của cơ quan Tổng công ty có nhiều điều kiện 
trực tiếp tham gia thi công, phối hợp với các đơn vị thi công trên công trường phát huy 
nhiều sáng kiến cải tiến, ứng dụng các công nghệ thi công mới, giảm chi phí xây dựng, 
đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Sau đây là một số sáng kiến cải tiến, áp dụng công 
nghệ thi công mới tiêu biểu:  

- Ban QLĐHDA gói thầu số 5 đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình: Xây dựng 
tuyến đường công vụ ngoại tuyến mới dài 4,98km để vận chuyển thiết bị, vật tư thi 
công, không sử dụng các tuyến đường địa phương hiện hữu như quy định trong Hồ sơ 
thầu. Đề xuất này đã được Chủ đầu tư (VEC) chấp thuận và thanh toán từ nguồn kinh 
phí hạng mục A.4.2 hoàn trả địa phương. Với đường công vụ ngoại tuyến này, chúng 
ta đã giải quyết dứt điểm tình trạng không có đường vận chuyển vật tư vào thi công, 
chủ động trong công tác tập kết vật liệu, không bị ảnh hưởng bởi mùa khai thác, chủ 
động trước các nhà cung cấp.  

- Ban ĐHDA gói thầu P1 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ - Hạng mục thi công cầu 
Trà Và lớn: Phương án thi công chỉ đạo ban đầu khoan cọc nhồi trụ P5, P6 ngoài sông. 
Dùng thiết bị khoan đặt trên xà lan 800 tấn, sử dụng ống vách thép dài 15m để ổn định 
thành vách cọc, và bỏ lại cho đến khi thi công bệ trụ. Sau khi nghiên cứu địa chất, thủy 
văn tại trụ P5, P6 và cao độ thiết kế đỉnh cọc khoan nhồi nằm trong lớp đất tốt, Ban đã 
đưa phương án thi công cọc trụ P5 bằng mố nhô, thi công cọc trụ P6 bằng hệ nổi, 
nhưng cả 02 trụ đều rút ống vách, sử dụng vách đất và bentonite giữ ổn định thành 
vách. Với sáng kiến này đã giảm chi phí thi công so với phương án thi công ban đầu 
là: 2.629.347.005 đồng. Từ sáng kiến này, có thể nghiên cứu áp dụng cho các công 
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trình thi công cọc khoan nhồi trên sông có điều kiện tương tự, tiết kiệm chi phí ống 
vách, đẩy nhanh tiến độ thi công. 

- Ban ĐHDA gói thầu 17B Nam Sông Hậu - Hạng mục thi công cầu Ngan Rô: 
Theo phương án thi công ban đầu là dùng cầu tạm hoặc đường công vụ (lấp sông) để 
tập kết thiết bị thi công vượt sông, vì kênh Ngan Rô là một nhánh cấp I của sông Hậu 
và bị cô lập bởi cống thủy lợi ngăn mặn có bề rộng, độ sâu khá lớn.Thực hiện theo 
phương án này sẽ tốn nhiều thời gian và kinh phí, vì sau khi thi công phải tháo dỡ 
thanh thải dòng sông. Tập thể các kỹ sư sau khi nghiên cứu tính toán đã sử dụng 02 
ống vách thép (dùng để thi công cọc khoan nhồi) D1500 dài 6 m kẹp hai bên 01 phao 
quân dụng (10mx3,5mx1,5m) tạo hệ nổi đưa toàn bộ thiết bị thi công qua sông an 
toàn, hiệu quả. Với sáng kiến này đã làm lợi khoảng 400.000.000 đồng, rút ngắn tiến 
độ thi công 45 ngày. 

- Ban ĐHDA gói thầu số 5 cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải:  

+  Phần đường: Thay đổi cọc đất xi măng trước mố bằng sàn giảm tải, tiết kiệm 
chi phí khoảng 4.000.000.000 đồng. 

Theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, hai đường dẫn vào cầu Rạch Ngã Tư được xử 
lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng (DMM). Chiều dài đoạn cần 
xử lý cho mỗi bên là 50 m. Cọc sâu trung bình 35 m, tiết diện cọc kép, đường kính 
cọc 1.5 m. Đây là phương pháp mới xử lý nền đất yếu đối với các dự án của nước ta. 
Tuy nhiên, khi tiến hành triển khai, nhà thầu thấy có nhiều khó khăn thực hiện thi 
công. Đó là: 

- Địa chất trong khu vực đầu cầu rất yếu, chủ yếu là bùn nhão, chiều dày trên 30m 
và bị nhiễm mặn. Do đó việc kiểm soát chất lượng thi công rất phức tạp. 

- Công nghệ thi công cọc DMM dạng cọc kép, có đường kính và chiều sâu lớn ở 
Việt Nam chưa có sẵn. Thiết bị thi công cần phải nhập từ nước ngoài. 

- Quy trình thi công và kiểm tra, nghiệm thu chất lượng đối với cọc DMM chưa có. 

- Tiến độ thi công của dự án rất ngắn (24 tháng), trong khi đó sẽ mất nhiều thời 
gian để huy động thiết bị thi công, phải làm thử nghiệm để xác định quy trình quản lý 
chất lượng của cọc DMM. 

Xuất phát từ những lý do khó khăn nêu trên, CIENCO 6 đề xuất giải pháp điều 
chỉnh thiết kế: xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc DMM thay bằng phương pháp 
sàn giảm tải trên nền móng cọc BTCT và đã được Bộ GTVT chấp thuận. 

Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng sàn giảm tải trên móng cọc BTCT sẽ giải 
quyết được những khó khăn nêu trên, bởi những ưu điểm chính sau đây: 
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- Công nghệ thi công móng cọc BTCT và sàn giảm tải đã được áp dụng nhiều đối 
với các công trình giao thông ở nước ta. Do thiết bị thi công và vật tư có sẵn. 

- Công tác kiểm soát chất lượng thi công các hạng mục được thực hiện triệt để vì 
có đầy đủ các Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thi công. 

- Rút ngắn được tiến độ thi công của dự án. Dự kiến giảm thời gian thi công 
khoảng 5 tháng. 

- Theo tính toán, hạng mục sàn giảm tải tiết kiệm được chi phí khoảng 4 tỉ đồng. 
+  Phần cầu: Thi công trụ cầu Rạch Ngã Tư bằng đắp đảo thay vì khung vây cọc 

ván thép, rút ngắn 1/3 chiều dài cọc ván thép (từ 18m xuống 12m), thay đổi 
giảm số bó thép dự ứng lực của dầm BTCT từ 06 bó xuống 05 bó, giảm chi 
phí và rút ngắn tiến độ thi công. 

- Ban ĐHDA cầu Bình Lợi: Tổng công ty XDCTGT6 là Nhà thầu phụ thi công gói 
thầu cọc khoan nhồi, và gói thầu thi công các trụ bê tông cốt thép dưới sông từ P5 đến 
P11 cho Nhà thầu chính GS E&C thuộc Dự án đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – 
Vành đai ngoài (TBO). 

+  Gói thầu thi công cọc khoan nhồi: Thi công cọc khoan nhồi 02 trụ dưới nước 
P5, P8, sử dụng mố nhô thay phương án sử dụng vòng vây cọc ván thép, 
giảm chi phí thi công khoảng 20%, đồng thời kết hợp để thi công gói thầu kết 
cấu bê tông cốt thép hạ tầng được thuận lợi. 

+  Gói thầu thi công các trụ bê tông cốt thép dưới sông từ P5 đến P11: Thi công 
bệ trụ theo công nghệ thi công của Nhà thầu chính GS E&C (Hàn Quốc), sử 
dụng thùng chụp đặt thép đặt trên các hệ đỡ hàn vào ống vách cọc khoan 
nhồi. Sau khi nghiên cứu Bản vẽ thiết kế do Nhà thầu chính cung cấp, Ban đã 
phối hợp với đơn vị thiết kế, kiểm toán lại kết cấu để thay đổi các chủng loại 
vật tư khan hiếm trên thị trường trong nước (hoặc phải mua với giá cao), thu 
hồi các kết cấu thép sau khi sử dụng, để thi công các công trình có kết cấu 
tương tự của Tổng công ty. Với đề xuất này được Nhà thầu chính chấp thuận, 
đã mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty khoảng 7.000.000.000 đồng. 

- Ban QLĐHDA gói thầu 1B, gói thầu 2 đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Long 
Thành – Dầu Giây:  

+ Thí nghiệm thử tải cọc khoan nhồi D2000:  
Sau khi nghiên cứu mặt cắt địa chất dưới sông và trên bờ, Ban đã đề xuất thay đổi 

vị trí cọc thí nghiệm D2000 từ trụ P22 dưới nước đưa lên vị trí giữa trụ P19 và P20 
nằm trên bờ. Sử dụng 01 ống vách ngoài và 01 ống vách trong để loại bỏ ma sát thành 
tạo điều kiện cho cọc thí nghiệm làm việc giống như cọc dưới sông.  
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Sau khi xem xét các biện pháp thí nghiệm cho cọc thử phá hoại D2000, Ban 
QLĐHDA đã nghiên cứu đề xuất chuyển từ phương pháp thử tải bằng hộp tải trọng 
Osterberg sang phương pháp nén tĩnh truyền thống với đối trọng là cốt thép tận dụng 
ngay tại công trình và cọc neo xoắn. Với tải trọng thử lên đến 5400 tấn, thí nghiệm đã 
được các chuyên gia đánh giá là tải trọng thử lớn nhất theo phương pháp nén tĩnh 
trong điều kiện đất yếu đồng bằng sông Cửu Long. 

Với các đề xuất trong bài toán cọc thử D2000, Ban QLĐHDA đã giảm được chi 
phí từ 7 tỷ xuống còn 3.6 tỷ (giảm 51%). 

+ Nghiên cứu giảm cốt thép và chiều dài cọc ngàm trong đá: Sau khi xem xét lại 
thiết kế kỹ thuật và kết quả thí nghiệm của cọc thử ngàm trong đá (có gắn các đầu đo 
biến dạng), Ban QLĐHDA đã tiến hành tính toán lại và đề xuất giảm cốt thép và giảm 
chiều dài cọc ngàm trong đá. Với đề xuất này, Ban QLĐHDA đã giảm được 99m cọc 
D1200 từ trụ P17 đến P20, 338m cho cọc D2000 góp phần đẩy nhanh được tiến độ thi 
công và tiết kiệm chi phí cho nhà nước. 

+ Thay đổi phương án xử lý nền đất yếu: Sau khi xem xét báo cáo thiết kế xử lý 
nền đất yếu cho gói thầu số 2 và các gói thầu 1A, 1B, Ban đã đề xuất thay phương án 
gia tải bằng bơm hút chân không sang phương án gia tải bằng đất đắp truyền thống mà 
vẫn đảm bảo các tiêu chí đặt ra theo thiết kế kỹ thuật.  

Tuy nhiên vẫn còn một số công ty chưa làm tốt công tác sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật. Nguyên nhân chính do Lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến phong trào 
này, có những suy nghĩ, quan niệm chưa đúng dẫn đến coi nhẹ công tác sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, chưa phát huy được tinh thần làm chủ, óc sáng tạo 
của người lao động và thường thì đây là những Công ty đang làm ăn yếu kém trong 
Tổng Công ty. 

Phong trào sáng kiến kỹ thuật của các Công ty thành viên không ngừng phát triển. 
Đặc biệt 5 năm qua số lượng sáng kiến tăng thêm từng năm, cụ thể: 

- Năm 2006 có 15 sáng kiến làm lợi 1.800 triệu. 
- Năm 2007 có 24 sáng kiến làm lợi 2.000 triệu. 
- Năm 2008 có 31 sáng kiến làm lợi 4.300 triệu. 
- Năm 2009 có 38 sáng kiến làm lợi 6.700 triệu. 
- Năm 2010 có 42 sáng kiến làm lợi 8.700 triệu. 
Như vậy, trong 5 năm đã có 300 sáng kiến với giá trị làm lợi khoảng 23.5 tỉ đồng. 

Đây là một con số không nhỏ. Ở đây chúng ta mới thống kê theo số liệu các công ty 
báo cáo, thực tế còn rất nhiều sáng kiến chưa được thống kê báo cáo đầy đủ, nhiều 
sáng kiến có thống kê báo cáo nhưng không tính hiệu quả kinh tế. 
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2. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tích cực để hội nhập vào thị trường khu 
vực, việc ứng dụng những tiến bộ về khoa học công nghệ vào công việc và cuộc sống 
là yếu tố sống còn đối với một doanh nghiệp. Tổng công ty XDCTGT6 đã mạnh dạn 
đổi mới và đầu tư các thiết bị thi công hiện đại, học tập và nhận chuyển giao các công 
nghệ tiên tiến trên thế giới, và điều đó được thể hiện thông qua các công trình mà 
chúng ta đã và đang thi công có hiệu quả khắp cả nước. 

a) Đổi mới và hiện đại hóa các thiết bị thi công 
Trong những năm qua, với kinh nghiệm và năng lực hiện có trong thi công cầu 

cảng, Tổng công ty đang tiếp tục phát huy sở trường trên các công trình xây dựng cầu 
đường, đồng thời tiếp tục đầu tư thiết bị mới, hiện đại: đóng mới xà lan 2500 tấn, mua 
mới các cần cẩu từ 100 tấn đến 250 tấn, máy thi công tạo lỗ cọc khoan nhồi theo 
phương pháp khoan tuần hoàn ngược (RCD) có đường kính khoan tới 2,5m sâu 
100m… để hoàn thành các Dự án đang thi công như: Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, 
các gói thầu của Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, 
cầu Đầm Cùng (Cà Mau), đường và cầu vào cảng Cái Mép, …chuẩn bị cho các công 
trình sắp tới như: đường sắt nội ô Tp. Hồ Chí Minh… 

Để tăng cường khả năng thi công trong lĩnh vực đường cao tốc, sân bay Tổng công 
ty XDCTGT6 đã tích cực đầu tư các thiết bị thi công bê tông nhựa nóng, thiết bị thi 
công xử lý gia cố nền đất yếu như máy khoan và thi công cọc đất gia cố xi măng (đã 
sử dụng gia cố nền đường hạ cất cánh sân bay Cần Thơ). 

Để tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng thi công công trình, Tổng 
công ty đã đầu tư các thiết bị thí nghiệm cho các phòng LAS của Tổng công ty và các 
công ty thàng viên, phục vụ công tác kiểm tra công tác thi công như: thiết bị siêu âm 
thành lỗ khoan cọc (Koden) của Nhật, thiết bị kiểm tra chất lượng bê tông cọc khoan 
nhồi theo phương pháp không phá hủy (Sonic) của Mỹ, thiết bị kiểm tra các chỉ tiêu cơ 
lý vải địa kỹ thuật của Nga, và các thiết bị thí nghiệm hiện đại khác.  

Tổng số tiền đầu tư thiết bị mới trong 05 năm qua khoảng trên 200 tỷ đồng.  

b) Các công nghệ mới đã được ứng dụng 
- Trong 5 năm qua, Tổng công ty XDCTGT6 đã tổ chức cho cán bộ công nhân 

viên đi tham quan nhiều công trình, nhiều công nghệ thi công tiên tiến tại các nước 
Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…thi công đường cao tốc, thi công 
hầm đường bộ… 

- Các công ty thành viên, các ban điều hành Dự án đã đầu tư mua các phần mềm phục 
vụ chuyên môn, nghiệp vụ như phần mềm tính toán kết cấu cống - Quản lý Dự án… 
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Đặc biệt công ty tư vấn xây dựng công trình 625 đã đầu tư mua thêm phần mềm 
chuyên dùng RMV8i của công ty Bentley Systems International Limited dùng cho 
thiết kế các cầu vượt nhịp lớn. 

- Cơ quan Tổng công ty và các công ty thành viên đã hòa mạng Internet, để có thể 
thường xuyên truy cập được các thông tin kinh tế kỹ thuật công nghệ mới của ngành, 
của các địa phương, cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới phục vụ cho sự 
phát triển của đơn vị và cũng qua mạng Internet mở trang Web để quảng bá, giới thiệu 
đơn vị mình với các ngành , các địa phương và thế giới. 

 - Đã hoàn thiện và trình Tổng Giám đốc các báo cáo công nghệ thi công để lập thư 
viện KHCN phục vụ công tác chuyên môn của Tổng Công ty: 

+  Công nghệ thi công cọc khoan nhồi công trình cầu Trà Và Lớn – gói P1 cầu 
Cần Thơ. 

+  Thi công bấc thấm theo công nghệ mới tại công trình gói P1 – cầu Cần Thơ. 
+  Công nghệ thi công xà mũ trụ DƯL công trình cầu vượt nút giao Tân Tạo. 
+ Công nghệ thi công tường chắn có cốt tại cầu vượt Tân Tạo – Dự án đường 

cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương. 

3. Đánh giá hoạt động công tác sáng kiến, ứng dụng Khoa Học Công Nghệ 5 
năm (2005 - 2010) của Tổng công ty XDCTGT6 

Trong thời gian qua, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới 
của Tổng công ty XDCTGT6 đã đạt được hiệu quả và những thành tích nhất định, góp 
phần vào sự phát triển của Tổng công ty XDCTGT6 như đã nêu trên. Tuy nhiên, vẫn 
còn một số tồn tại cần khắc phục sau: 

- Phần lớn Các công ty chưa thành lập được hội đồng khoa học kỹ thuật- công 
nghệ để giúp lãnh đạo Công ty theo dõi, tập hợp, xem xét đánh giá, tổng kết các sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để kịp thời cho áp dụng và có hình thức 
khen thưởng. 

- Một số các công ty chưa quan tâm đúng mức đến phong trào, chưa vận động 
được CBCNV tích cực tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất. Có sáng kiến nhưng không có người tập hợp, không báo cáo, không xét khen 
thưởng nên không động viên và phát huy tính sáng tạo của CBCNV. 

- Một số công ty không quan tâm và có những suy nghĩ, quan niệm không đúng 
dẫn tới coi nhẹ công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. 

- Các đơn vị chưa quan tâm đầu tư đúng mức các thiết bị máy móc phục vụ cho 
việc quản lý chất lượng, trợ giúp cho cán bộ kỹ sư tính toán thiết kế (máy tính cấu hình 
mạnh, máy vẽ, máy đo đạc điện tử có độ chính xác cao…). 
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- Công tác đăng ký công trình chất lượng cao còn chưa được các công ty quan tâm. 
Nhiều công trình chúng ta thi công đủ tiêu chuẩn đạt công trình chất lượng cao, nhưng 
chúng ta không tích cực làm. 

* Phương hướng – Nhiệm vụ công tác sáng kiến - Ứng dụng khoa học công 
nghệ 5 năm (2011 - 2015) 

Để khắc phục những tồn tại và thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, Tổng công ty 
XDCTGT6 để ra phương hướng và nhiệm vụ của công tác khoa học công nghệ 5 năm 
tới (2011 - 2015) như sau: 

- Các Công ty thanh niên thành lập”Hội đồng khoa học kỹ thuật – công nghệ” để 
giúp Giám đốc công ty theo dõi, tập hợp, xem xét đánh giá, tổng kết các sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, các công nghệ mới đã áp dụng để có phương hướng đầu tư, cải tiến hoàn 
thiện hơn. 

- Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với chỉ tiêu mỗi 
Công ty có ít nhất 5 sáng kiến trong 1 năm, mỗi công trình của Tổng công ty làm Tổng 
thầu, tùy theo quy mô, độ phức tạp của công nghệ,…phải có sáng kiến đề xuất. 

- Phải trân trọng, đánh giá đúng mức và khen thưởng kịp thời dù các sáng kiến hợp 
lý hóa sản xuất có giá trị nhỏ.  

- Hàng quý, các Công ty viết báo cáo sáng kiến kỹ thuật của đơn vị mình gửi cho 
Tổng công ty để phổ biến các sáng kiến đó cho các đơn vị thành viên khác cùng học 
tập, áp dụng. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc ứng dụng từng công nghệ mới, 
có phương hướng tổ chức cải tiến hoàn thiện hơn để có thể triển khai sản xuất đại trà 
và phổ biến cho các công ty thành viên khác áp dụng. 

- Kiên quyết đưa công tác sáng kiến vào tiêu chuẩn xét chọn các danh hiệu thi đua 
trong các kỳ. 

- Trong 5 năm tới (2011-2015) các Công ty sẽ đầu tư ứng dụng công nghệ mới,  
cụ thể: 

+  Phổ biến, nhân rộng các công nghệ thi công mới như: công nghệ thi công cọc 
khoan nhồi; đầu tư công nghệ đúc dầm Super T; đúc dầm căng sau tại chỗ; 
đúc dầm hộp BTCT theo phương pháp đúc hẫng cân bằng vượt khẩu độ 
lớn;…Các công nghệ thi công mặt đường BTXM; gia cố xử lý nền đất yếu; 
xây dựng đường ôtô cao tốc; đường sắt trong thành phố;… 

+  Tìm hiểu và nắm bắt các công nghệ thi công hầm khác ( ngoài phương pháp 
NATM ở hầm Hải Vân ) như: phương pháp sử dụng mũi khoan đường kính 
lớn, không phá nổ để thi công hầm trong thành phố, thi công hầm theo 
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phương pháp khoan đất (như CIENCO6 đã thi công hầm nối hồ chứa nước 
xuyên quốc lộ 14 ở Đắctik). 

+  Phát huy, nâng cao và hoàn thiện trình độ thi công các công trình cảng hàng 
không: công nghệ thi công dầm bản rỗng đổ tại chỗ khẩu độ 20m, khe liên 
tục nhiệt trong công trình cầu dẫn vào cảng hàng không, xử lý nền đất yếu 
đường hạ cất cánh, … 

4. Kiến nghị 
- Công tác sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ muốn tồn tại và phát triển cần 

phải có sự chỉ đạo định hướng và hỗ trợ tối đa của các cấp Lãnh đạo: Đảng ủy, Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các đoàn thể Công đoàn, Thanh niên. 

- Lập quỹ khen thưởng và quy chế khen thưởng cho công tác sáng kiến tại các cơ 
sở và ở Tổng công ty để có nguồn khen thưởng động viên kịp thời. 

- Các đơn vị cơ sở cũng như Tổng công ty cần có cán bộ bán chuyên trách có năng 
lực, nhiệt tình làm công tác sáng kiến, ứng dụng công nghệ. 

Trên đây là một số nét chính từ thực tiễn của công tác sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật và khoa học công nghệ của Tổng công ty XDCTGT6 trong thời gian qua. Rất 
mong nhận được sự đóng góp và chỉ đạo của các cơ quan và Lãnh đạo Bộ Giao 
thông vận tải. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 
TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

ADVANCED TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTALLY-
SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR ROAD  

CONSTRUCTIONS IN VIETNAM 

VOON LIH TING  
Công ty SHELL Việt Nam TNHH 
YUTTHAPORN JANYAJARASPORN 
Công ty SHELL Thái Lan 

TÓM TẮT: 
Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhanh, đang đương đầu nhiệm vụ khó khăn về 

phát triển hạ tầng đường xá theo phương thức bền vững. Hiện có một số giải pháp tiên 
tiến đã được khẳng định có hiệu quả trên thế giới, có thể đưa vào áp dụng trong xây 
dựng đường bộ Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm các công nghệ bê tông nhựa ấm 
(warm mix asphalt), tái chế, nhựa đường cải tiến với cao su vụn, nhựa đường polyme 
cải tiến và nhựa đường với phụ gia lưu huỳnh. Các công nghệ nói trên không chỉ có khả 
năng giảm tiêu hao năng lượng mà còn giảm sự lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. 
Một số công nghệ cũng được thiết kế nhằm tăng tuổi thọ, qua đó giảm được những chi 
phí cho duy tu, vì thế làm giảm tiêu hao năng lượng và nguyên liệu liên quan. 

Bài báo này đưa ra các đề xuất về công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường áp 
dụng có hiệu quả cho cả việc xây dựng mới cũng như duy tu sửa chữa đường bộ. 

ABSTRACT:  

As a rapidly-developing country, Vietnam has a challenging task to develop the 
road infrastructures in a sustainable way. There exist a number of available & proven 
solutions which can be incorporated into the asphalt road pavement designs to help 
Vietnam in its environmental efforts economically. These include warm mix asphalt, 
recycling, crumb rubber modified asphalt, polymer modified asphalt and sulphur 
asphalt pavement technologies. Some of the mentioned technologies not only have the 
capability to reduce the energy consumption of the whole pavement process but also 
reduce the dependency on natural resources. In fact, some of them are also designed 
to lengthen the service life span, thereby reducing the maintenance requirements, thus 
decreasing the related material & energy consumptions. 
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This paper will cover the proposed technologies to address the identified needs for 
both the new and maintenance road segments. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vấn đề biến đổi khí hậu làm cho trái đất nóng lên, xử lý chất thải và cạn kiệt tài 
nguyên là mối quan tâm chính trên toàn cầu. Việt Nam cũng đang đối phó các thử 
thách xuất phát từ những vấn đề nêu trên. Đô thị hóa và công nghiệp hóa đang phát 
triển ở Việt nam đang tạo ra những tác động tích cực cho nền kinh tế, nhưng cũng kèm 
theo các tác động tiêu cực đến môi trường Việt Nam.  

Mực nước biển dâng cao là một trong những tác động chủ yếu đến vấn đề ấm lên 
của trái đất, là một trong những mối quan tâm chính đối với Việt Nam, đặc biệt các 
vùng thấp ở miền Nam.  

Các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, nạn phá rừng, xói mòn đất, tình trạng 
ngập úng ở các vùng thấp, cũng như ô nhiễm mặt đất, nguồn nước và biển gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân.(2) 

Với tư cách là một trong những công ty hàng đầu trên toàn cầu trong các lĩnh vực 
công nghệ nhựa đường, Công ty Shell Việt Nam TNHH đề xuất một số sản phẩm nhựa 
đường, một số công nghệ tiên tiến trong xây dựng đường bộ Việt Nam có thể đáp ứng 
mục tiêu thân thiện môi trường cũng như có hiệu quả kinh tế cao. 

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG NHIỆT ĐỘ THẤP (LOW 
TEMP BINDERS)  

Để giúp làm giảm các vấn đề của trái đất nóng lên do tiêu thụ năng lượng, một số 
sản phẩm nhựa đường nhiệt độ thấp của Shell (Mexphalte Low Temp và Cariphalte 
Low Temp) đã được nghiên cứu thành công. Các loại nhựa đường này có ưu điểm là 
sử dụng trực tiếp (không phải pha trộn), tiết kiệm cả chi phí năng lượng và thời gian. 
Ngoài ra, các sản phẩm này có khả năng thi công tốt hơn ở nhiệt độ thấp hơn so với 
các loại nhựa đường thông thường, mà không ảnh hưởng đến chất lượng. 

Để giảm chi phí về mặt kinh tế và xã hội cho các dự án duy tu đường bộ, các hoạt 
động xây dựng, sửa chữa đường bộ ngày càng được thực hiện trong thời gian hạn chế, 
ví dụ như ban đêm, hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nảy sinh các vấn đề 
về mặt hậu cần và chất lượng . Mọi chậm trễ bất ngờ đều khiến kéo dài thời gian vận 
chuyển hoặc bảo quản nhựa đường tại công trường, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi 
công của bê tông nhựa đường. Ngoài ra, việc đun nóng nhựa đường ở nhiệt độ cao 
cũng có thể làm tăng chi phí năng lượng và phát thải khí CO2. Điều này đã thúc đẩy 
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Shell Bitumen phát triển sản phẩm Nhựa đường nhiệt độ thấp (Shell Low Temp 
Binders) để hạn chế các vấn đề này. 

Việc sử dụng công nghệ Nhựa đường nhiệt độ thấp của Shell (Shell Low Temp 
Binders) được thiết kế để mang lại các lợi ích sau: 

a) Giảm chi phí năng lượng, tiêu thụ và lượng khí thải 
Bên cạnh việc sản xuất nhựa đường với Shell Low Temp Binders ở nhiệt độ thông 

thường, Shell Low Temp Binders còn có thể được sử dụng để giúp giảm nhiệt độ sản 
xuất của nhựa đường lên đến 20-25oC so với một hỗn hợp nhựa nóng thông thường, 
điều này đã được thể hiện trong dự án demo với nhà thầu thi công đường tại tỉnh 
Cholburi Thái Lan. Nó đã được chứng minh là tiết kiệm đến 20% chi phí năng lượng 
cho trạm trộn bê tông nhựa thông thường (3). Shell Low Temp Binders đã chứng minh 
giúp tiết kiệm năng lượng, giảm khí CO2 và các loại khí thải khác trong quá trình sản 
xuất nhựa đường, nhờ vậy làm giảm dấu chân carbon. 

b) Kéo dài thời gian cho phép thi công và cải thiện gánh nặng giao thông 
Bê tông nhựa đường sử dụng Shell Low Temp Binders có thể sản xuất ở nhiệt độ 

thông thường nhưng được trải ở nhiệt độ thấp hơn các loại hỗn hợp nhựa đường khác. 
Sử dụng Shell Low Temp Binders giúp giảm nhu cầu đun quá nhiệt bê tông nhựa 
đường khi cần thực hiện để đạt thời gian lâu hơn trong vận chuyển và/hoặc bảo quản.. 
So với nhựa đường thông thường, Shell Low Temp Binders có thể thi công ở nhiệt độ 
thấp hơn. Tính linh hoạt về thời gian có thể giúp ích trong các trường hợp chậm trễ 
ngoài dự tính, điều bình thường trong thi công xây dựng đường. Vì thế Shell Low 
Temp Binders giúp giảm rủi ro bê tông nhựa hư hỏng vì quá nguội tại công trường, 
cũng như phục vụ cho các công trình ở xa, cần thời gian vận chuyển dài hơn. Trải 
nhựa đường ở nhiệt độ thấp làm giảm thời gian cần thiết làm nguội mặt đường, giúp 
lưu thông sớm hoạt động trở lại. Vì thế Shell Low Temp Binders giúp hoạt động lưu 
thông nhanh chóng trở lại bình thường sau khi hoàn tất thi công, góp phần giảm gián 
đoạn giao thông. Việc giảm ùn tắc giao thông do thời gian ngừng lưu thông để trải 
đường ngắn hơn còn giúp giảm lượng khí thải. 

c) Giải pháp dễ dàng và sử dụng ngay không làm ảnh hưởng đến tính năng của 
bê tông nhựa 

Shell Low Temp Binders là loại nhựa đường sử dụng ngay, ổn định, đồng nhất, đạt các 
tiêu chuẩn kỹ thuật khi giao. Bên cạnh đó, sản phẩm này mang lại các ưu điểm vượt trội 
hơn các loại nhựa đường khác. Vì Shell Low Temp Binders là nhựa đường có thể sử dụng 
ngay, nên thông thường là không cần đầu tư thêm máy móc thiết bị, chi phí nhân công hoặc 
thay đổi lớn trong quy trình sản xuất để đạt lợi ích tối đa của sản phẩm. Ngoài ra, các sản 
phẩm này được thiết kế để đáp ứng quy cách kỹ thuật địa phương của Việt Nam.  
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Mặc dù trải đường ở nhiệt độ thấp, nhưng Shell Low Temp Binders được thiết kế 
có cùng độ bền như bê tông nhựa nóng thông thường. Trong thực tế, Shell Low 
Temp Binders có thể giúp giảm độ lão hóa của nhựa đường thường do nhiệt gây ra 
trong quá trình sản xuất bê tông nhựa thông thường, vì Shell Low Temp Binders 
được thiết kế để giảm nhiệt độ sản xuất bê tông nhựa. Kết quả là, hiệu quả cuối cùng 
của bê tông nhựa cũng bằng hoặc tốt hơn bê tông nhựa sử dụng cùng loại nhựa thông 
thường ở nhiệt độ cao. 

Bảng 1. So sánh kết quả giữa AC 60/70 nhựa đường  
và nhựa đường Shell Low Temp Binder (4) 

Tính năng Phương pháp 
thử 

Quy định 
tại 22 TCN 

279-01 

Nhựa 
đường 
60/70 

Nhựa đường 
nhiệt độ thấp 
(Low Temp 

Binder) 
Độ kim lún (dmm)  ASTM-D5 60-70 61 64 
Điểm hóa mềm, oC  ASTM-D36 45-55 50 51 
Độ kéo dài, Cm min  ASTM-D113 100 ≥100 ≥100 
Nhiệt độ bắt lửa, oC min  ASTM-D92 232 320 >300 
Độ hòa tan trong TCE, 
% min  

ASTM-D92 99 99.8 ~100 

Tổn thất sau TFOT, % 
max  

ASTM-D1754 0.8 ~0 ~0 

Đô kéo dài sau TFOT, 
Cm min  

ASTM-
D1754/113 

50 ≥100 ≥100 

3. CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ 

Việc tái chế Mặt đường Bê tông nhựa (RAP) đã và đang được mối quan tâm tại 
nhiều nước phát triển và ngày càng tăng ở những nước đang phát triển. Do nguồn cung 
ngày càng trở nên khó khăn (thiếu hụt, giá cả biến động, v.v.), nhiều người nhận ra 
tầm quan trọng của các giải pháp bền vững.  

Hiện nay, việc tái sử dụng RAP trong bê tông nhựa đường ở mức thấp (10% đến 
20%) là một thực tế phổ biến, mà không sử dụng đến loại nhựa đường cụ thể/ đặc biệt 
nào. Nhựa đường bình thường được quy định (ví dụ mức độ thâm nhập 60/70 tại Việt 
Nam) có thể được sử dụng trực tiếp với vài điều chỉnh nhỏ để tính đến khối lượng 
nhựa đường đã có trong RAP. Tuy nhiên, đối với tỷ lệ tái sử dụng RAP từ trung bình 
đến cao (tức là hơn 20%), các đặc tính của nhựa đường sử dụng cho mục tiêu trẻ hóa 
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cần phải được điều chỉnh. Việc điều chỉnh này thường chỉ cần chọn nhựa đường là một 
loại mềm hơn liền kề đối với mục tiêu cho sản phẩm cuối cùng (ví dụ nếu mong muốn 
nhựa đường có độ thâm nhập 35/50 là sau khi làm mới với RAP, thì nên sử dụng nhựa 
đường có độ thâm nhập 50/70).  

Xu hướng tái chế nóng trong nhà máy được quan sát thấy ở nhiều nước châu Âu, 
với bê tông nhựa nóng mới sản xuất trung bình bao gồm 6% RAP (5). Đức đã có 20% 
RAP trong lớp phủ, 100% trong lớp nền, và Hà Lan có 40% RAP trong lớp phủ, 50% 
trong lớp nền). Với những nỗ lực ngày càng tăng nhằm giảm sử dụng nguyên liệu 
nguyên sinh, có thể đến năm 2012, mức trung bình của RAP trong bê tông nhựa nóng 
sẽ là khoảng 50% hoặc thậm chí cao hơn ở châu Âu vì lợi ích kinh tế trở thành động 
lực chính, ngoài các nhu cầu về môi trường . 

Gần hơn với Việt Nam, tại Thái Lan, Shell đã hình thành việc sử dụng RAP lên 
đến 20% cho lớp phủ mặt đường. Công nghệ của Shell cho phép sử dụng RAP có thể 
giúp giảm tạo ra chất thải. Việc tăng cường sử dụng RAP cũng có nghĩa là giảm số 
lượng nhựa đường cần nhập khẩu. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối 
với nhựa đường và chi phí vận tải cũng như năng lượng liên quan, nhờ đó sự phát triển 
cơ sở hạ tầng đô thị bền vững hơn.  

Ví dụ, cứ mỗi 1 km đường, (8 làn xe hai tuyến đường, dựa trên 40% RAP tái chế) 
yêu cầu 10.000 tấn nhựa đường, trong đó 4.000 tấn RAP, tài nguyên thiên nhiên được 
bảo tồn là (6) 

- 3.800 tấn nguyên liệu mỏ. 

- 200 tấn nhựa bitum. 

Điều này đã được chứng minh thêm trong một dự án phát triển RAP tại Malaysia 
về các khoản tiết kiệm tiềm năng với cả loại nhựa PMB và có độ thâm nhập để tái chế. 
Mức tiết kiệm chi phí là khoảng 20%, với các khoản tiết kiệm cao nhất được thực hiện 
do tái chế PMB.  

RAP có lợi cho môi trường và kinh tế vì sử dụng mặt đường bê tông nhựa tái chế 
có thể làm giảm sử dụng các nguyên liệu nguyên sinh và tránh làm đầy các bãi rác, do 
đó tiết kiệm ngân sách, và cho phép duy tu nhiều đường xá hơn. 

Vì thế, Shell đã phát triển các loại nhựa đường "Mexphalte RC" & "Cariphalte 
RC" để đáp ứng các yêu cầu gay go về RAP (đặc biệt là tỷ lệ RAP trên 20%), theo 
đó cần phải xử lý điều chỉnh đối với loại nhựa đường đã lão hóa. Các loại nhựa 
đường được thiết kế đặc biệt này dễ sử dụng và có thể được dùng tương tự như các 
loại nhựa đường thông thường. Hoạt chất trong các sản phẩm nói trên có thể giúp 
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trẻ hóa các loại nhựa đường đã lão hóa, cải thiện đạt hiệu quả theo yêu cầu của quy 
cách kỹ thuật Việt Nam. Trong phạm vi này, các chất nhựa đường lão hóa có thể 
được tái sử dụng và nhờ đó giảm yêu cầu cần thêm nguồn tài nguyên khác như 
nhựa đường mới & cốt liệu. 

4. CÔNG NGHỆ NHỰA ĐƯỜNG CẢI TIẾN SỬ DỤNG PHỤ GIA CAO SU 
(CRMB) 

Lốp xe phế thải đang trở thành một vấn đề trên toàn thế giới (ví dụ 5,2 triệu 
tấn/năm tại Trung Quốc (7), 4,9 triệu tấn/năm tại Mỹ) và các quy định mới đang được 
đề ra để tăng cường sử dụng cao su vụn trong bê tông nhựa (8). Trong nhiều thập kỷ, 
vụn cao su từ lốp xe phế thải đã được sử dụng trong nhựa đường bitum. Tuy nhiên, 
luôn luôn có mối quan ngại về nhựa đường cải tiến với cao su (RMB) liên quan đến 
tác động môi trường và khả năng thi công bởi vì có nhiều khí thải sinh ra trong quá 
trình sản xuất và trải bê tông nhựa có RMB và độ bám dính mạnh của bê tông nhựa có 
RMB đối với thiết bị thi công.  

Để giải quyết các vấn đề trên, Shell phát triển RMB - thành Shell Mexphalte RM. 
Công nghệ tiên tiến - Shell Mexphalte RM được thiết kế để làm giảm lượng khí thải 
trong quá trình sản xuất bê tông nhựa và trải đường cũng như cải thiện hiệu quả so với 
RMB thông thường. Điều này còn cho phép xử lý tốt hơn và tăng cường khả năng thi 
công của sản phẩm. Đây có thể là một giải pháp cho Việt Nam, khi xét đến ngành vận 
tải hay thị trường hậu cần đang phát triển của quốc gia này. 

Shell Mexphalte RM được thiết kế để mang lại các lợi ích sau: 

a) Giảm xử lý chất thải 
Tái chế lốp xe phế thải có thể làm giảm các tác động môi trường do xử lý và bảo 

tồn tài nguyên thiên nhiên. Shell Mexphalte RM cho phép tái chế lốp xe phế liệu và do 
đó có thể góp phần cải thiện quản lý chất thải. Hơn nữa, bê tông nhựa sản xuất với 
Shell Mexphalte RM có thể được tái chế theo cách tương tự như PMB thông thường 
khi hết tuổi thọ.  

b) Hiệu quả công nghệ giúp kéo dài tuổi thọ mặt đường, giảm tạo ra chất thải 
Thêm cao su vụn vào nhựa đường để tăng sức đề kháng đối với vấn đề lão hóa và 

cho phép có các tính năng linh hoạt vượt trội trong nhiệt độ thấp. Vì thế, Shell 
Mexphalte RM đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho sản xuất và trải đường có tuổi thọ 
lâu hơn so với mặt đường thông thường. Điều này còn giúp giảm bớt các yêu cầu bảo 
dưỡng, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu mới. 
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c) Nhiệt độ xử lý thấp hơn, dấu chân carbon thấp hơn 
Shell Mexphalte RM có thể xử lý ở nhiệt độ thấp hơn so với RMB thông thường, 

với mức đề nghị tối đa là 180°C. Do nhiệt độ thấp hơn tại trạm trộn bê tông nhựa và 
trong hoạt động trải đường, công nhân và cư dân lân cận tiếp xúc với sức nóng và phát 
thải khí ít hơn đáng kể. Chi phí cũng có thể giảm qua việc tiêu thụ năng lượng ít hơn. 
Không cần có lớp đào tạo hoặc thiết bị đặc biệt nào cho việc sản xuất và phủ nhựa với 
Shell Mexphalte RM. Cũng không cần bất kỳ nhu cầu về công tác vệ sinh đặc biệt so 
với việc dùng bất kỳ loại RMB nào khác. Tuy nhiên, loại này cần thùng chứa có máy 
trộn hoặc thiết bị để bơm khi lưu trữ. Ngoài ra, khi dùng Shell Mexphalte trong bê 
tông rỗ và đá ma tít, không cần bổ sung thêm sợi, kết quả dễ xử lý hơn và không phát 
sinh thêm chi phí so với RMB thông thường. 

5. CÔNG NGHỆ NHỰA ĐƯỜNG POLYME CẢI TIẾN  

Công nghệ nhựa đường Polyme cải tiến đã được phát triển trong nhiều thập  
niên và đã được chấp nhận rộng rãi như một trong những giải pháp thực hiện để kéo 
dài thời gian sử dụng mặt đường. Trong một nghiên cứu A của C. Robertus và cộng sự 
cho thấy mức biến đổi cao su dẻo nhiệt cao trong nhựa đường sẽ kéo dài thời gian lún 
theo hệ số 10 và nó có thể tăng thời gian mỏi theo hệ số 4.5 (9). Như thế, Shell cải tiến 
Cariphalte chứa hàm lượng cao của polyme đặc biệt cho thi công lát mặt đường.  

Công nghệ Shell Cariphalte là kết quả của 40 năm sự phát triển liên tục và tích lũy 
chuyên môn. Nhựa đường polyme cải tiến Shell Cariphalte được chế tạo bằng cách 
pha trộn các polyme tính năng cao với nhựa đường gốc được chọn cẩn thận. Điều này 
cho phép Shell Cariphalte được dùng trong các tình huống đầy thử thách yêu cầu tính 
năng cao. Shell Cariphalte có công thức đưa ra khả năng chống biến dạng và kháng 
mỏi của lớp bê tông nhựa và để đem lại độ kết dính tốt hơn giữa nhựa đường và cốt 
liệu so với nhựa đường thông thường. Các loại nhựa đường này được cung cấp đề 
dùng ngay như là loại nhựa đường bền chắc và lưu trữ ổn định đáp ứng yêu cầu chất 
lượng khi giao. Thiết bị thông dụng (máy trộn bê tông, máy lu v.v) và các thiết bị trộn 
có thể được dùng cho ứng dụng với Shell Cariphalte mà không có nhu cầu về cải tạo 
chủ yếu hoặc chi phí đầu tư.  

Với thiết kế, vật liệu và các ứng dụng phù hợp, Hiệp hội European Asphalt 
Pavement Association (EAPA) và Viện Asphalt (AI) đã cho thấy tuổi thọ mặt đường 
PMB có thể tăng lên 5 – 10 năm so với các mặt đường thông thường (Bảng 2) (10), 
(11). Tuổi thọ mặt đường cao hơn cũng có nghĩa giảm gánh nặng về nguồn tài 
nguyên (nhựa đường, cốt liệu, nhiên liệu v.v.), vì thế giảm dấu chân carbon của 
ngành công nghiệp. 



 583 

Bảng 2. Tính năng cùa mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polymer  
cải tiến so với nhựa đường thông thường (12) 

Mức tăng dự kiến tuổi thọ phục vụ cho lớp phủ mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa 
đường polyme (PMA)/nhựa đường thông thường (HMA) 

Dữ liệu tại 
Công trường Mô tả tình trạng Tăng tuổi thọ 

phục vụ/ năm (1) 
Vị trí đỗ, dừng xe/ đoạn giao  5-10 
Đường lớn 3-6 

Thấp 

Tải nặng/ container đặc biệt  5-10 
Lưu lượng giao thông trunh bình  5-10 

 
Lưu lượng 
Giao thông 

Lưu lượng cao  5-10 

Ghi chú: 
Phạm vi tăng trong tuổi thọ phục vụ dựa trên các phân tich về tổn thất của các kỹ sư bảo 
dưỡng, nhận xét từ các chuyên gia và nhận định kỹ thuật 

Việc sử dụng nhựa đường polyme cải tiến đề ra một giải pháp – bằng cách giúp giảm 
tần suất duy tu yêu cầu tại những địa điểm đặc biệt và để tăng thời gian sử dụng mặt đường, 
giàm chi phí duy tu đường. 

STT Chỉ tiêu 
Phương 
pháp thí 
nghiệm 

Yêu 
cầu 

Cariphalte 
SA 

Cariphalte 
PA 

Cariphalte 
DA 

60/70 

1 

Nhiệt độ 
hóa mềm 
(Phương 

pháp vòng 
và bi) 

ASTM D36 oC min 60 min 70 min 80 46-55 

2 
Độ kim 

lún 250 C 
ASTM D5 

0.1 
mm 

50 - 70 40 - 70  60-70 

3 
Độ dính 
bám với 
đá 

22TCN  
279-01 

 min 4   min 3 

4 

Độ đàn 
hồi (ở 

25oC, mẫu 
kéo dái 
10cm) 

ASTM D 
6084 

% min 60 min 65 min 70 - 

5 
Độ nhớt ở 

135oC 
ASTM D 

4402 
Pa.s max 3.0   - 
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6. CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG LƯU HUỲNH  

Công nghệ được cấp bằng sáng chế Shell Thiopave được thiết kế để giúp cải thiện 
hiệu suất tuyến đường qua việc đổi mới cách sử dụng lưu huỳnh trong bê tông nhựa 
đường. Công nghệ cải tiến lưu huỳnh của Shell cho phép một tỷ lệ nhựa trong hỗn hợp 
bê tông nhựa sẽ được thay thế bằng Shell Thiopave, dẫn đến bê tông cứng hơn làm nâng 
cao công suất chịu tải của đường hoàn tất. Công nghệ này cũng có tiềm năng đáng kể để 
tăng tuổi thọ đường và, điều quan trọng là có ý nghĩa giảm phát thải gây hiệu ứng nhà 
kính nhờ sản xuất ở nhiệt độ thấp hơn. Đồng thời, giảm lượng nhựa cần thiết cho công 
trình đường (đến 25%). 

Hạt lưu huỳnh được cải tiến ở nhiệt độ môi trường khi thêm vào hỗn hợp nóng 
gồm cốt liệu nóng và nhựa đường trong quá trình trộn. Hạt lưu huỳnh không được trộn 
trước với nhựa đường. Vài loại Shell Thiopave kết hợp hóa học với nhựa đường, đóng 
vai trò như chất bổ sung. Phần còn lại kết tinh và đóng vai trò như chất cấu tạo trong 
hỗn hợp asphalt.  

Nhiệt độ trộn yêu cầu cho nhựa chứa Shell Thiopave là 130°C, giảm 20-40°C so 
với bê tông nhựa làm từ 100% nhựa đường thông thường. Việc giảm nhiệt độ này sẽ 
tiết kiệm năng lượng và hạ thấp chi phí vận hành ở trạm trộn bê tông nhựa nóng. Sử 
dụng hạt lưu huỳnh cải tiến trong công trình đường được xem là giải pháp bền vững về 
môi trường vì nó làm cho đường xá có độ bền lâu hơn và bảo tồn tài nguyên 
hydrocarbon cũng như cốt liệu chất lượng cao khan hiếm. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mẫu phân tích mắt lát nhựa (APA) sau các ứng dụng tải 8000  

Shell Thiopave thích hợp cho việc sử dụng trong phần lớn thiết bị trộn theo mẻ 
và dùng bồn trộn và các hạt lưu huỳnh được thêm vào ở nhiệt độ môi trường trong 

Lớp kết dính 

Lớp mặt  

Bê thông nhựa thông thường  Bê thông nhựa Shell Thiopave  

Bê thông nhựa thông thường  Bê thông nhựa Shell Thiopave  
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bồn trộn để cốt liệu phân rải đều. Vì hạt Shell Thiopave được bảo quản ở nhiệt độ 
môi trường và thay thế cho tỷ lệ nhựa đường, điều này giảm chi phí lưu trữ & đun 
nóng nhựa liên quan. Thiết bị lu và rải thông dụng có thể được dùng cho ứng dụng 
Thiopave. 

7. KẾT LUẬN  

1. Công nghệ xây dựng đường hiện tại và tương lai của Việt Nam cần đi theo 
hướng bền vững hơn về mặt môi trường. Các công nghệ đề xuất nêu trên được 
khẳng định sẽ có hiệu quả kinh tế dài hạn, tiết kiệm năng lượng, kéo dài tuổi thọ 
với các đặc tính/ chất lượng hữu ích hơn (độ bền, sức chống trượt v.v.).  

2. Nhựa đường nhiệt độ thấp ( Shell Low Temp binders) là một công nghệ đã được 
chứng minh giảm 20% năng lượng tiêu thụ bằng cách sử dụng ở nhiệt độ thấp cho quy 
trình hòa trộn và trải đường. Công nghệ này cho phép chuyên chở đường dài của hỗn 
hợp nhựa đường, trải thảm đường ở nhiệt độ thấp và không ảnh hưởng đến hiệu suất 
chính. Việc trải thảm nhựa đưởng ở nhiệt độ thấp có thể làm thông thoáng giao thông 
trong thời gian ngắn, đặc biệt là những con đường có mật độ giao thông cao. 

3. Việc tái chế mặt đường nhựa ( RAP) có thể giảm chi phí cho cả chủ dự án và 
nhà thầu, theo như tính toán có thể tiết kiệm 20% chi phí, trong khi 40% RAP được 
dùng ở những nơi có tập hợp nhựa đường lâu năm đều được tái chế. Tuy nhiên, để có 
RAP trên 20%, chất kết dính đặc biệt của Shell (Shell Mexphalte RC / Shell Cariphalte 
RC) là bắt buộc để nâng cao chất kết dính trong độ tuổi đến việc thực hiện ban đầu. 
Tái chế mặt đường-RAP là có lợi cho môi trường và kinh tế như việc sử dụng mặt 
đường bê tông nhựa tái chế có thể làm giảm việc sử dụng các vật liệu nguyên và giảm 
rác thải, tiết kiệm ngân sách, và cho phép nhiều con đường hơn được lưu giữ trong 
điều kiện tốt hơn. 

4. Nhựa đường cải thiện cao su thay đổi không những có thể làm giảm các vấn đề 
xử lý chất thải do số lượng lớn lốp xe phế thải, mà còn có thể được thiết kế để nâng 
cao tuổi thọ của mặt đường nhựa. Không cần các thiết bị đường đặc biệt, và nhựa được 
sản xuất với công nghệ của Shell (Shell Mexphalte RM) có thể được tái chế theo cách 
tương tự như thông thường PMB vào cuối dịch vụ. 

5. Nhựa đường cải thiện Shell Cariphalte là một giải pháp nổi tiếng có hiệu suất 
cao cho việc tăng tuổi thọ của mặt đường nhựa bằng cách bổ sung các polymer vào 
nhựa đường. Do đó làm giảm tần suất bảo dưỡng thường xuyên, tiêu thụ các chất 
liệu và năng lượng liên quan, cuối cùng là giảm lượng carbon và chi phí toàn bộ 
của quy trình. 
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6. Công nghệ xây dựng đường bằng nhựa đường sử dụng lưu huỳnh của Shell 
(Shell Thiopave) làm cho việc sử dụng cấu trúc tinh thể cường độ cao của lưu huỳnh 
để cải thiện cường độ mặt đường nhựa. Công nghệ này sử dụng nhiệt độ trộn thấp hơn 
và thay thế một phần của nhựa đường bằng lưu huỳnh (đến 25%), giảm các chi phí liên 
quan và giảm thiểu năng lượng trong quá trình thi công lớp phủ. 
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Shell Việt Nam được toàn quyền đưa ra thị trường hoặc rút khỏi thị trường các sản 
phẩm công nghệ của Shell được đề cập trong tài liệu này. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang www.shell.com/bitumen hoặc liên hệ 
với Bộ phận bán hàng theo số +84 8 38240300. 
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• Đánh giá đoạn thử nghiệm sử dụng bấc thấm ngang thay đệm cát thoát 
nước ở một số dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam ....................  

KS Nguyễn Đình Thứ - TEDI 

KS Nguyễn văn Thao 

• Kết quả bước đầu của việc nghiên cứu sử dụng chất phụ gia Road 
binder (HBR) gia cố đất trong xây dựng đường giao thông nông thôn......................  

ThS Phạm Anh Quân – GĐ Sở GTVT Hưng Yên 

-ThS Nguyễn Mạnh Thắng – Vụ KHCN 

Tổ chuyên gia Dự án 47 – Bộ QP 

• Công nghệ mới trong thi công lớp tạo nhám mặt đường bộ áp dụng cho 
dự án đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương .......................................  

 - KS Phạm Dũng – CIENCO -1 

KS Nguyễn Duy Thắng – CIENCO-1 

• 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 ................  

 PGS-TS Nguyễn thị Bích thủy  – Viện KHCNGTVT 

• Nghiên cứu sản xuất mẫu dung dịch ức chế gỉ bảo vệ các kết cấu thép ....................  
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Nguyễn Thị Ngọc Yến - Viện KHCNGTVT 

• Bê tông cát dử dụng cát đụn Miền Trung trong xây dựng đường GTNT 
Nguyễn Thanh Sang, Trần Lê Thắng, Trần Thị Lựu, 
Nguyễn Trung, Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Tiến Văn 

Trường Cao đẳng GTVT  Miền Trung 

• Báo cáo nghiên cứu chất lien kết thủy hóa vô cơ – Hydraulic road 
binder (HRB) .......................................................................................................... - 

Mr Derek Fordyce: MSc BSc MIAT MCIHT, Senior Lecturer,  
Department of Civil and Offshore Engineering,  

Heriot-Watt University, Edinburgh-UK (Retired) 
Kỹ sư Nguyễn Từ - Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. 

• Giải pháp cải tạo, nâng cấp các cầu yếu trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ ...................  
ThS Trần Quang Tú, KS Mai văn Học  

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng GT 2 

• Công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phòng chống sụt trượt và kiên cố hóa 
công trình giao thông giai đoạn 2005-2010 ở Việt Nam ...........................................  

PGS-TS Doãn Minh Tâm-Viện KHCN 

• Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chống nứt của 
bê tông nhựa có cốt tăng cường cho mặt đường ôtô .................................................  

PGS-TS Bùi Xuân Cậy –ĐHGTVT 
ThS Trần Danh Hợi 

• Định hướng áp dụng công nghệ mới trong bảo trì đường bộ Việt Nam 
 PGS-TS Vũ Đức Chính- Viện KHCNGTVT 

ThS Lê Anh Tuấn 

• Một số vấn đề về thiết kế và bảo trì công trình cầu và hầm ở Việt Nam...................  
TS Đỗ Hữu Thắng – Viện KHCNGTVT 

TS Nguyễn Việt Khoa 

• Vật liệu và công nghệ  bảo vệ công trình cảng biển ở Việt Nam..............................  
PGS-TS Nguyễn thị Bích thủy  – Viện KHCNGTVT 

KS Đặng Công Minh 

• Nghiên cứu phát triển bền vững hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở 
Việt Nam .................................................................................................................  
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Phan Thanh Bình - Viện Chiến lược và PTGT 

• 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...............................  

 Nguyễn Hữu Trí - Viện KHCNGTVT 

• Nghiên cứu các công nghệ mới sửa chữa những hư hỏng của kết cấu bê 
tông cốt thép trong công trình cảng ..........................................................................  

ThS. Hoàng Sơn Đỉnh - Viện KHCNGTVT 

• Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng nứt đầu dầm Su-per T 
cắt khấc tại một số công trình cầu ............................................................................  

ThS. Bùi Xuân Học – Viện KHCN GTVT 

• Công nghệ xây dựng cảng biển ở Việt Nam.............................................................  
ThS. Hoàng Sơn Đỉnh 

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

• Hệ thống trang thiết bị phục vụ khai thác và quản lý hầm đường bộ Hải 
Vân – lắp đặt, vận hành và hiệu quả .........................................................................  

ThS Nguyễn Đức Thuận- TEDI 
KS Ngô Xuân Thình, ThS Đinh Mạnh Đức, ThS Trịnh Viết Linh 

• Nghiên cứu công nghệ kích đẩy trong thi công công trình ngầm ở Việt 
Nam.........................................................................................................................  

PGS.TS Bùi Đức Chính - Viện KHCNGTVT 

• Nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật khi áp dụng kết cấu tường neo 
trong thi công công trình ngầm ở Việt Nam .............................................................  

PGS.TS Bùi Đức Chính - Viện KHCNGTVT 

• Báo cáo công nghệ xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm có chiều sâu lớn 
kết hợp gia tải – Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải..........................  

Nguyễn Thanh Trà – Phó GĐ Ban điều hành dự án, Ban QLDA85 

• Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đẩy lắp phân đoạn (Segmental 
gantries) trong xây dựng cầu cạn BTCT DƯL nhịp trung (40m-60m) ......................  

PGS. TS. Đặng Gia Nải - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 

• Tác động của thành phần, cấu trúc dòng xe và tải trọng xe đến tình 
trạng hư hỏng và suy giảm tuổi thọ của kết cấu cầu trên Quốc lộ 1 ..........................  

PGS-TS Trần Đức Nhiệm – ĐHGTVT 
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TS Trịnh văn Toàn 

• Đánh giá kết quả đo dao động cầu Cần Thơ.............................................................  
ThS Nguyễn Trọng Nghĩa, GS-TS Nguyễn Viết Trung 

TS Nguyễn thị Tuyết Trinh - Đại học GTVT 

• Nghiên cứu mô hình quản lý hệ thống đường cao tốc Việt Nam ..............................  
PGS.TS Doãn Minh Tâm - Viện KHCNGTVT 

• Báo cáo Tổng kết công tác KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010 
Ban QLDA 1............................................................................................................  

Ban QLDA 1 

• Báo cáo Tổng kết công tác KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010 
Ban QLDA Mỹ Thuận .............................................................................................  

Ban QLDA Mỹ Thuận 

• Tổng kết công tác sáng kiến, ứng dụng Khoa Học Công Nghệ 5 năm 
(2005-2010) của Tổng Công ty XDCTGT6..............................................................  

Tổng Công ty XDCTGT6 
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