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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với những ưu điểm vượt trội về khả năng vượt nhịp lớn và 

tính thẩm mỹ của cầu dây nói chung và cầu dây văng nói riêng, nhiều 

cây cầu dây văng đã và đang được xây dựng trên toàn thế giới, đặc 

biệt là khu vực châu Á trong thời gian gần đây. Với sự phát triển 

mạnh mẽ của ngành vật liệu đã cho ra đời các loại vật liệu có độ bền 

cao như thép cường độ cao, bê tông mác cao... Bên cạnh đó, các 

công nghệ xây dựng tiên tiến như công nghệ thi công đúc hẫng, lắp 

hẫng, bán lắp hẫng… Hệ thống cầu dây văng đã có những bước tiến 

vượt bậc về khả năng vượt nhịp lớn, đa dạng về kết cấu và kiến trúc. 

Điển hình như cầu Normandie ở Pháp nhịp chính dài 856m (1995); 

cầu Tatara ở Nhật Bản nhịp chính dài 890m (1999); cầu Sutong ở 

Trung Quốc nhịp chính 1088m (2007); cầu Russky ở Nga nhịp chính 

1104m (2012); cầu Stonecutte ở Hồng Kông nhịp chính 1028m 

(2013); cầu dây văng Gia Hưng - Thiệu Hưng ở Trung Quốc với 7 

nhịp chính dài 446m và là cây cầu dây văng vượt biển dài nhất thế 

giới tính đến thời điểm hiện nay (2013)... 

Trong khoảng hai thập niên qua, Việt Nam đã hợp tác nghiên 

cứu học hỏi và ứng dụng xây dựng thành công nhiều công trình CDV 

lớn như: Cầu Mỹ Thuận ở Vĩnh Long nhịp chính 350m (2000); cầu 

Kiền ở Hải Phòng nhịp chính 200m (2004); cầu Bính ở Hải Phòng 

nhịp chính 260m (2005); cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh nhịp chính 

435m (2006); cầu Rạch Miễu ở Bến Tre nhịp chính 270m (2009); 

cầu Phú Mỹ ở TP Hồ Chí Minh nhịp chính 380m (2009); cầu Cần 

Thơ nhịp chính 550m (2010); cầu Trần Thị Lý ở Đà Nẵng nhịp chính 

230m (2013); cầu Nhật Tân ở Hà Nội có 4 nhịp chính mỗi nhịp 

300m (2015). Hiện nay chúng ta đang triển khai xây dựng hai cầu 

dây văng lớn Cao Lãnh, Vàm Cống ở Đồng Tháp có nhịp chính 
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450m. Trong số các công trình trên có một số công trình đã được xây 

dựng bằng nội lực của các nhà thầu trong nước như cầu Rạch Miễu, 

cầu Trần Thị Lý… 

Đối với hệ cầu dây nói chung và cầu dây văng nói riêng, vấn 

đề kiểm soát nội lực (lực căng trong dây) và chuyển vị (cao độ trắc 

dọc cầu) trong quá trình thi công dưới tác dụng của các loại tải trọng 

trong đó có có ảnh hưởng co ngót và từ biến của bê tông đóng vai trò 

rất quan trọng. 

Vì vậy trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi, 

kiểm soát và điều chỉnh lực căng dây văng để nội lực, trắc dọc cầu 

theo như mong muốn thiết kế, tránh những sai khác lớn ở giai đoạn 

hoàn thiện do ảnh hưởng của co ngót từ biến bê tông và tích lũy 

những lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công, dẫn đến công trình không 

đạt chỉ tiêu kỹ thuật theo thiết kế hoặc mất an toàn cho công trình. 

Việc áp dụng rộng rãi các phương pháp thi công hiện đại, vấn đề 

kiểm soát nội lực và chuyển vị trong quá trình thi công đóng vai trò 

hết sức quan trọng. Diễn biến nội lực và chuyển vị của kết cấu dây 

văng phụ thuộc vào biện pháp điều chỉnh nội lực được áp dụng vào 

thi công (căng chỉnh sơ chỉnh, căng chỉnh nhiều lần hoặc căng chỉnh 

một lần). 

Sơ đồ cầu dây văng được lựa chọn đầu tư xây dựng cầu Bình 

Khánh, cầu chính bố trí theo sơ đồ ba nhịp (187.25+375+187.25) = 

749.5m; bề rộng toàn cầu 30.35 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn 

dừng xe khẩn cấp. Cầu chính 3 nhịp dây văng kết hợp với nhịp dẫn 

bằng dầm hộp bê tông cốt thép DƯL. Tháng 08/2015 công trình đã 

được Chủ đầu tư và nhà thầu SHIMIZU Corp khởi công xây dựng. 

Do đó việc phân tích diễn biến nội lực, chuyển vị kết cấu cầu 

dây văng Bình Khánh có xét đến ảnh hưởng co ngót từ biến của bê 

tông trong quá trình thi công hẫng nhằm đề xuất giải pháp và lực 
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căng chỉnh hợp lý là điều rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng phần mềm Midas/civil để 

phân tích diễn biến nội lực, chuyển vị kết cấu cầu dây văng trong quá 

trình thi công hẫng. 
Áp dụng phân tích, tính toán diễn biến nội lực, chuyển vị kết 

cấu nhịp dây văng cầu Bình Khánh trong quá trình thi công hẫng có 

xét đến ảnh hưởng co ngót từ biến của bê tông nhằm đề xuất giải 

pháp và lực căng chỉnh hợp lý. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cầu dây văng Bình Khánh - 

gói thầu J1 thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. 

Phạm vi của đề tài là phân tích diễn biến nội lực trong quá 

trình thi công hẫng cầu dây văng Bình Khánh có xét đến ảnh hưởng 

co ngót - từ biến của bê tông. 

 
Hình 1. Phối cảnh cầu Bình Khánh 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu của luận văn được giải quyết thông qua 

các phương pháp nghiên cứu chính sau: 
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- Nghiên cứu phương pháp PTHH. 

- Nghiên cứu lý thuyết tính toán từ biến - co ngót. 

- Nghiên cứu lý thuyết về tính toán nội lực, chuyển vị kết cấu 

cầu dây văng trong quá trình thi công. 

- Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Midas/Civil 2015 (v2.2). 

5. Bố cục đề tài 

Chương 1: Tổng quan về các công nghệ thi công cầu dây văng. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích nội lực cầu dây văng có 

xét đến ảnh hưởng co ngót và từ biến của bê tông. 

Chương 3: Áp dụng phân tích diễn biến nội lực cầu dây văng 

Bình Khánh trong quá trình thi công hẫng. 

Kết luận và kiến nghị. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Nguồn tài liệu nghiên cứu về diễn biến nội lực cầu dây văng 

chủ yếu dựa vào các tài liệu giảng dạy bậc cao học, các báo cáo 

nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước, các sách về 

điều chỉnh nội lực và tính toán nội lực trong cầu dây văng. Các tài 

liệu hướng dẫn tính toán kết cấu sử dụng phầm mềm Midas/Civil. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ THI CÔNG 

CẦU  DÂY VĂNG 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CẦU DÂY VĂNG TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ VI ỆT NAM  

 Cầu dây văng là một kết cấu siêu tĩnh bậc cao, có dầm cứng 

bằng BTCT hoặc bằng thép được kê trên các gối cứng ở mố trụ và 

các gối đàn hồi là các điểm treo của dây văng, đầu còn lại của dây 

văng được liên kết vào đỉnh trụ tháp. Kết cầu cầu này có kiểu dáng 

kiến trúc thanh mãnh, tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, kết cấu này có 

khả năng vượt nhịp lớn và tính kinh tế - kỹ thuật. 
 1.1.1. Các công trình cầu dây văng tiêu biểu trên thế giới 

 1.1.2. Các công trình cầu dây văng tiêu biểu ở Việt Nam 

1.2. CÁC CÔNG NGHỆ THI CÔNG CẦU DÂY VĂNG TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ VI ỆT NAM   
 1.2.1. Thi công dầm chủ theo phương pháp đúc trên đà 

giáo cố định 

Trình tự thi công chính như sau: 

1) Thi công kết cấu hạ bộ. 

2) Lắp đặt hệ thống đà giáo. 

3) Lắp dựng ván khuôn. 

4) Lắp dựng cốt thép. 

5) Đổ bê tông và đầm bê tông. 

6) Bảo dưỡng bê tông. 

7) Tháo dỡ ván khuôn. 

8) Lắp đặt và căng kéo dây văng. 

9) Tháo dỡ hệ thống đà giáo. 

10) Tiến hành các công tác hoàn thiện cầu. 
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 1.2.2. Thi công dầm chủ theo phương pháp đúc hẫng 

Trình tự thi công chính như sau: 

1) Thi công hai tháp cầu. 

2)  Lắp đặt hệ đà giáo và thi công đốt K0 trên đà giáo. 

3)  Lắp dây văng đốt K0 và tháo hệ đà giáo. Căng dây đốt K0 

theo lực tính toán. 

4)  Lắp đặt xe đúc và ván khuôn chuẩn bị thi công đốt K1. 

5)  Lắp dây văng đốt K1 và tiến hành căng kéo dây văng đốt 

K1 khi bê tông đạt cường độ tính toán. 

6)  Di chuyển xe đúc và ván khuôn chuẩn bị thi công đốt K2. 

Đúc đốt K2. 

7)  Lắp dây văng đốt K2 và tiến hành căng kéo dây văng đốt 

K2 khi bê tông đạt cường độ tính toán. 

8)  Thi công tương tự đến đốt Kn-1. 

9)  Thi công đốt hợp long. 

10) Tháo xe đúc ván khuôn và thi công lớp mặt cầu, lan can 

tay vịn, đá vỉa và bộ hành...dầm đã kê trên gối cứng tại 

tháp và mố. 

 1.2.3. Thi công dầm chủ theo phương pháp lắp hẫng 

Quá trình thi công đốt dầm Ki cầu treo dây văng có dầm chủ 

thép: 

+ Bước 1:   - Nâng đốt dầm từ xà lan. 

   - Hàn đốt dầm thứ Ki với đốt  dầm  thứ  Ki-1 theo   

       chu vi của tiết diện hộp. 

   - Kiểm tra mối hàn. 

+ Bước 2:   - Tạo lực nén trước ở bản mặt cầu. 

   - Lắp đặt và căng cáp 

+ Bước 3: Thực hiện mối hàn giữa hai đốt Ki và Ki-1 ở phía 

trong. 
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+ Bước 4: - Giải  phóng giá nâng và di chuyển đến vị trí mới. 

+ Bước 5: - Kiểm tra lại công tác đã thực hiện. 

 - Giải phóng lực nén trước ở bản mặt cầu. 

         1.2.4. Thi công dầm chủ theo phương pháp lao kéo dọc 

Phương pháp lao kéo dọc dầm chủ là phương pháp lao dầm 

bằng cách lao kéo dọc dầm chủ đã được lắp ráp trên bãi đầu cầu ra 

phía sông để đặt trên mố trụ. Trong quá trình lao dọc, dầm được kê 

trên các trụ tạm nhằm làm giảm độ võng và nội lực trong dầm trong 

quá trình thi công. Dây cáp văng được lắp vào dầm và tháp, sau đó 

tiến hành căng các dây văng. 

         1.2.5. Thi công dầm chủ theo phương pháp sử dụng dây 

thiên tuyến 

Phương pháp lao dầm sử dụng dây thiên tuyến thường được áp 

dụng nơi có địa hình phức tạp, sông sâu. Dây thiên tuyến được vắt 

qua đỉnh tháp và được neo hai đầu ở phía các mố cầu. Trên dây thiên 

tuyến có gắn con trượt. Con trượt có nhiệm vụ nâng dầm khi dầm 

được kéo ra phía sông bởi tời kéo. 

1.3. SƠ LƯỢC CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC CẦU 

DÂY VĂNG  

          1.3.1. Mục đích của điều chỉnh nội lực trong cầu dây văng 

Bản chất của việc điều chỉnh là tạo trạng thái biến dạng và nội 

lực ngược chiều với trạng thái do tải trọng gây ra, tổng các tác động 

do tải trọng và điều chỉnh sẽ được một trạng thái tốt nhất gọi là trạng 

thái hoàn chỉnh. Mục tiêu của trạng thái hoàn chỉnh có thể là: 

Cao độ các nút neo dây ở vị trí hợp lý nhất dưới tác dụng của 

tải trọng. 

Biểu đồ momen uốn trong dầm chủ có lợi nhất dưới tác dụng 

của tỉnh tải, hoạt tải và các ảnh hưởng thứ cấp (từ biến của bê tông, 

biến dạng theo thời gian của dây). 
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 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trong quá trình điều 

chỉnh nội lực 

+ Phương pháp định vị đổ dầm 

+ Trọng lượng bản thân kết cấu. 

+ Lực căng trong các dây văng, trọng lượng dây 

+ Co ngót từ biến. 

+ Tải trọng nhiệt độ (nhiệt độ đều, gradian nhiệt dộ) 

+ Các tải trọng trong quá trình thi công như: xe đúc ván 

khuôn, bê tông ướt, gió… 

+ Lực căng cáp dự ứng lực trong dầm chủ. 
           1.3.3. Các biện pháp điều chỉnh nội lực 

- Điều chỉnh lực căng trong dây cáp. 

- Điều chỉnh cao độ dầm cầu bằng cách tạo độ vồng ngược. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT PHÂN TÍCH N ỘI LỰC CẦU DÂY VĂNG 

CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CO NGÓT - TỪ BIẾN BÊ TÔNG 
 

2.1. PHƯƠNG PHÁP PTHH ÁP DỤNG TRONG CẦU            

DÂY VĂNG 

Phương pháp PTHH là một trong những phương pháp tổng 

quát nhất để xây dựng mô hình số của mô hình toán học kết cấu. Về 

mặt vật lý, phương pháp PTHH chia không gian liên tục của kết cấu 

thành một tập hợp hữu hạn các phần tử (miền nhỏ) có tính chất hình 

học và cơ học đơn giản hơn kết cấu toàn thể. Các phần tử liên kết với 

nhau tại các điểm nút. Tương tự với phương pháp chuyển vị, trong 

phương pháp PTHH điều kiện tương thích về chuyển vị hay biến 

dạng của kết cấu chỉ được thõa mãn tại các nút. Thông thường, ẩn cơ 

bản của phương pháp PTHH là các chuyển vị của các nút. 

2.2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN K ẾT CẤU CÓ XÉT ĐẾN CO 

NGÓT VÀ TỪ BIẾN BÊ TÔNG  

Từ biến là hiện tượng biến dạng trong các cấu kiện bê tông 

tăng dần lên theo thời gian do ảnh hưởng của tải trọng tác dụng lâu 

dài. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là sự sắp xếp lại cấu trúc 

của vật liệu bê tông. Giá trị biến dạng do từ biến có thể đạt đến ba 

lần giá trị biến dạng đàn hồi. 

Co ngót là sự giảm thể tích dưới nhiệt độ không đổi do mất độ 

ẩm sau khi bê tông đã đông cứng. Sự thay đổi thể tích theo thời gian 

này phụ thuộc vào hàm lượng nước của bê tông tươi, vào loại xi 

măng và loại cốt liệu được sử dụng, vào điều kiện môi trường (nhiệt 

độ, độ ẩm và tốc độ gió) tại thời điểm đổ bê tông, vào quá trình bảo 

dưỡng, vào khối lượng cốt thép và tỉ số giữa thể tích và diện tích bề 

mặt cấu kiện. Cũng như từ biến, co ngót cũng là loại biến dạng phụ 
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thuộc vào thời gian, có giá trị lớn nhất ngay sau khi đông cứng và 

kéo dài mãi theo tuổi bê tông. 

Từ biến và co ngót có thể gây ra các hiệu ứng có lợi như làm 

giảm các tác động cưỡng bức do biến dạng không đều giữa các bộ 

phận của kết cấu. Tuy nhiên, từ biến và co ngót cũng gây ra nhiều 

hiệu ứng bất lợi như tăng độ võng không mong muốn của kết cấu, 

mất mát dự ứng lực, xuất hiện thêm nội lực thứ cấp do biến dạng          

bổ sung... 

2.3. GIỚI THI ỆU PHẦN MỀM MIDAS/CIVIL 2015 - V2.2 

Midas là một hệ thống chương trình hỗ trợ phân tích và thiết 

kế kết cấu của Midas IT – Hàn Quốc. Trong dòng các chương trình 

phân tích kết cấu hiện nay, Midas/Civil  nổi lên như là một chương 

trình có khả năng tính toán tốt, dễ sử dụng và yêu cầu mức đầu tư 

không cao. 

Midas/Civil 2015 hỗ trợ một cách khá trọn vẹn việc mô hình 

hóa và phân tích kết cấu cầu BT DƯL thi công theo các phương pháp 

phổ biến hiện nay như đúc hẫng, đúc đẩy, đúc trên đà giáo di động. 

Quá trình thi công cầu dây văng được Midas/Civil mô hình 

hóa và phân tích theo hai phương pháp: ‘’mô hình hóa thuận 

(forward modeling)’’ và ‘’mô hình hóa ngược (backward 

modeling)’’. Mô hình hóa thuận là việc mô hình hóa các giai đoạn thi 

công theo trình tự tương tự như quá trình thi công. Mô hình hóa 

ngược là sự mô hình hóa các giai đoạn thi công ngược lại với quá 

trình thực tế, các bước thi công sau sẽ có mặt trước trên mô hình và 

giai đoạn hoàn thành cầu chính là giai đoạn xuất phát của mô hình. 

Đối với các cầu dây văng lớn có dầm chính bằng bê tông cốt thép, 

phải áp dụng cả hai phương pháp để có được kết quả chính xác. 
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CHƯƠNG 3 

ÁP DỤNG PHÂN TÍCH DI ỄN BIẾN NỘI LỰC  

CẦU DÂY VĂNG BÌNH KHÁNH TRONG QUÁ TRÌNH  

THI CÔNG H ẪNG 
 
 

3.1. TỔNG QUAN CẦU DÂY VĂNG BÌNH KHÁNH 

 3.1.1. Quy mô xây dựng cầu 

+ Cầu được xây dựng theo quy mô vĩnh cửu, kết cấu nhịp 

chính là nhịp dây văng hai mặt phẳng dây, kết cấu nhịp 

dẫn hai bên là nhịp liên tục 70m dầm hộp BTCT DƯL. 

+ Khổ cầu: B =2x(4,3+0,5+2,5+2@3,5+0,5+0,375)=30,35m 

+ Tần suất thiết kế: P=1%. 

+ Khổ thông thuyền: BxH =242x55m 

 3.1.2. Tải tr ọng thiết kế 

+ Động đất: Vùng II với hệ số gia tốc nền tại khu vực xây 

dựng cầu là 0.093 với chu kỳ tái xuất hiện 2500 năm (theo 

số liệu cung cấp bởi viện Vât lý địa cầu). 

+ Tải trọng gió: Vùng 3 – tốc độ gió giật cơ bản ở cao độ 

10m trên mực nước với chu kỳ lặp lại 100 năm là 40m/s. 
          +      Hoạt tải: HL-93 được áp dụng làm hoạt tải thiết kế cầu 

          3.1.3. Trắc dọc cầu 

          3.1.4. Giải pháp kết cấu 

Kết cấu cầu chính là kết cấu cầu dây văng ba nhịp hai mặt 

phẳng dây có sơ đồ bố trí nhịp (187.25+375+187.25)m, kết cấu loại 

khung dầm liên tục, phần trên và phần dưới tháp được liên kết ngàm 

với nhau, dầm cầu ngàm cứng với tháp cầu. 

          3.1.5. Vật liệu 

          3.1.6. Trình tự thi công kết cấu nhịp dây văng 

3.2. TÍNH TOÁN LỰC CĂNG DÂY VĂNG 

 3.2.1. Chọn trạng thái xuất phát 
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Công nghệ thi công hẫng được thi công đối xứng từ trụ tháp 

sang hai bên. Hai đốt đầu tiên được đúc trên hệ giàn giáo và tiến 

hành đúc các đốt tiếp theo cho đến khi hoàn thiện cầu.  

 Chọn sơ đồ xuất phát là hệ kết cấu hoàn thiện ở GĐ khai thác. 

3.2.2. Mục tiêu điều chỉnh 

Trong quá trình thi công đúc hẫng cầu dây văng có một vấn đề 

xảy ra và phải xử lý thường xuyên là độ võng của dầm (khi không 

điều chỉnh) trước khi lắp một đốt dầm nào đó. Giải quyết vấn đề này 

thường rất phức tạp và tốn kém. 

 Từ cách đặt vấn đề trên ta chọn mục tiêu điều chỉnh là độ võng 

của dầm. 

3.2.3. Phương trình chính tắc tính toán lực căng theo 

phương pháp lực 

Để xác định lực căng kéo các dây văng cần căn cứ vào mục 

tiêu cần đạt của quá trình điều chỉnh nội lực. Mục tiêu là độ võng các 

nút dây nằm trong một khoảng cho trước, đồng thời khử một phần 

mômen dương do trọng lượng bản thân gây ra trong GĐ khai thác. 

 Phương trình chính tắc dưới dạng tổng quát cho một phần tử            

bất kỳ: 

   Ytt
i + Yc

i + Yx
i  = a. 

 Trong đó: 

 Ytti: Độ võng tại nút thứ i do tĩnh tải gây ra. 

 Yci: Độ võng chuẩn tại thứ i cần đạt (hàm mục tiêu). 

 Yxi: Độ võng tại nút thứ i do lực điều chỉnh X1 gây ra. 

 a : Khoảng giá trị cần đạt tới. 

 Mở rộng cho các phần tử, ta có hệ phương trình dưới dạng ma 

trận: 

    [Y] .{X} + {Y tt} + {Y c}  = 0.  

 Trong đó: 
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 [Y]: Ma trận ảnh hưởng độ võng. 

 {X}: Vect ơ ẩn lực trong các dây văng. 

 {Ytt}: Vect ơ độ võng do tỉnh tải gây ra. 

 {Yc}: Vectơ độ võng chuẩn (hàm mục tiêu). 

Ở đề tài này, tác giả sử dụng phần mềm MIDAS/Civil 2015 - 

V2.2 nhằm giải quyết triệt để bài toán tính toán hệ số tải trọng ẩn 

trong cầu dây văng với chức năng “Unknown Load Factors” và 

“Lack of Fit Force”. 

 3.2.4.  Trình tự thực hiện bài toán ngược 

          a. Xây dựng mô hình xuất phát  

 
b. Khai báo tải trọng 

Bảng 3.1. Các trường hợp tĩnh tải 

STT Tên Kiểu tải tr ọng Giá trị 

1 
TTBT 

GD1-DC 
Dead load (D) Self Weight

2 
TTGD2-

DC 

Dead Load of Component and 

Attachments (DC) 
24.0 kN/m 

3 
TTGD2-

DW 

Dead Load of Wearing Surfaces and 

Utilities (DW) 
17.7 kN/m 
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- Lực căng trong dây văng: 

 

Hình 3.1. Khai báo các trường hợp tải trọng 

c. Xây dựng tổ hợp tải trọng điều chỉnh: 

Tạo tổ hợp với tên LCB1 và kiểu là ADD, cộng tác dụng tất cả 

các trường hợp tải nêu trên. 

d. Phân tích  

Phân tích kết cấu ở giai đoạn này nhằm tính toán điều chỉnh 

lực căng dây văng từ nội lực và biến dạng trong kết cấu do trọng 

lượng bản thân và lực đơn vị trong cáp văng. 

e.Tính toán các lực căng dây văng bằng tính năng Unknown 

Load Factor 
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Hình 3.2. Nhập dữ liệu về mục tiêu điều chỉnh cho nút 

 
Hình 3.3. Kết quả tính toán lực căng theo mô hình ngược 

         3.2.5.  Trình tự thực hiện bài toán thuận 

         a. Khai báo các đặc trưng của vật liệu thay đổi theo thời gian 
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Hình 3.4. Hàm đặc trưng từ biến co ngót 

b. Định nghĩa tên các giai đoạn thi công 

 
Hình 3.5. Định nghĩa tên các giai đoạn thi công 
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c. Định nghĩa và gán các nhóm kết cấu 

 
Hình 3.6. Định nghĩa và gán các nhóm kết cấu 

d. Định nghĩa và gán các nhóm điều kiện biên 

e. Định nghĩa các trường hợp tải trọng 

f. Định nghĩa và gắn các nhóm tải trọng 

g. Nhập dữ liệu cho từng giai đoạn thi công 

h. Thiết lập lựa chọn cho quá trình thi công 

i. Phân tích và xử lý kết quả 

 
Hình 3.7. Kết quả tính toán lực căng trong giai đoạn thi công 
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3.3. DIỄN BIẾN NỘI LỰC, CHUYỂN VỊ CẦU DÂY VĂNG 

BÌNH KHÁNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG H ẪNG 

 3.3.1. Diễn biến nội lực theo phương án căng chỉnh 1 lần 

(PA1) 

Diễn biến nội lực và biến dạng của bộ phận kết cấu được 

chương trình tính tích lũy dần theo quá trình thi công. Lực căng dây 

văng trong quá trình thi công được xác định như hình 3.7 là tổng của 

2 thành phần:  

- Lực tính toán xác định ở trạng thái hoàn thành cầu (theo 

phương pháp Unknown Load Factor). 

- Lực điều chỉnh bù thiếu ở từng giai đoạn thi công (thep 

phương pháp Lack of Fit Force). 

a. Kết quả diễn biến nội lực khi có xét Co ngót – Từ biến 

(PA1a) 

 
Hình 3.8. Chuyển vị dầm trong giai đoạn hoàn thiện -PA1a 
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Hình 3.9. Ứng suất thớ trên trong suốt các giai đoạn thi công -PA1a 

 
Hình 3.10. Ứng suất thớ dưới trong suốt các giai đoạn thi công -

PA1a 

Hình 3.11. Biểu đồ bao mômen giai đoạn hoàn thiện - PA1a 
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b. Kết quả diễn biến nội lực khi không xét Co ngót – Từ biến 

(PA1b) 

 
Hình 3.12. Chuyển vị dầm trong GĐ hoàn thiện -PA1b 

 
Hình 3.13. Ứng suất thớ trên trong suốt các giai đoạn thi công -

PA1b 

 
Hình 3.14. Ứng suất  thớ dưới trong suốt các giai đoạn thi công -

PA1b 
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Hình 3.15: Biểu đồ bao mômen giai đoạn hoàn thiện -PA1b 

 3.3.2. Diễn biến nội lực theo TKKT (Tư vấn KEI đề xuất - 

PA2) 

 
Hình 3.16. Chuyển vị dầm trong giai đoạn hoàn thiện -PA2 

 
Hình 3.17. Ứng suất thớ trên trong suốt các giai đoạn thi công -PA2 
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Hình 3.18. Ứng suất  thớ dưới trong suốt các giai đoạn thi công -PA2 

 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp phân tích kết quả  

(PA1a) (PA1b)
Chênh lệch 
PA1a/PA1b

(PA2)
Chênh lệch 
PA1a/PA2

Độ vồng 39.00 35.05 10.13% 60.48 -55.08%

Độ võng 460.00 535.80 -16.48% 809.01 -75.87%

Độ võng 144.00 142.00 1.39% 790.00 -448.61%

Căng trên -128.34 -115.92 9.67% -94.73 26.18%

Momen dầm 103 Căng thớ dưới 60.35 34.18 43.37% 64.82 -7.41%

Dầm (kN.m) Căng thớ trên -131.90 -117.21 11.14% -136.35 -3.37%

Căng thớ dưới 60.39 35.36 41.45%

Lực dọc dầm 103 Chịu nén -132.11 -132.97 -0.65% -132.13 -0.01%

(kN) Chịu nén -311.90 -91.76 70.58% -312.13 -0.07%

(-) -5.72 -3.67 35.94% -5.32 7.04%

Lực cắt dầm 103 (+) 13.54 13.54 11.09 18.10%

(kN) (-) 8.72 3.09 64.58% 8.04 7.80%

(+) 18.08 10.50 41.91% 18.15 -0.39%

Chịu kéo 7.42 3.49 52.99% 2.78 62.56%

Ứng suất dầm 103 Chịu nén 18.43 20.73 -12.48% 17.82 3.31%

(kN/m2) Chịu kéo 3.21 1.85 42.31% 5.05 -57.20%

Chịu nén 18.99 22.77 -19.91% 22.06 -16.17%

Momen tháp 103 11.28 12.29 -8.95% 11.30 -0.18%

(kN.m) 13.77 9.65 29.91% 13.87 -0.74%

Max 5806.02 5806.02 5250.00 9.58%

Min 1033.61 1033.61 2500.00 -141.87%

ƯS 103 (kN/m2) 399 300 24.81% 292.9 26.59%

Lực dọc (kN) QTTC

QTTC

 Hoàn thiện

Chuyển vị dầm 
QTTC (mm)

QTTC

GĐ 
Hoàn thiện

QTTC

Hoàn thiện

QTTC

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Tháp

Dây 
văng

Thành phần nội lực, chuyển vị
Căng chỉnh 1 lần

Căng chỉnh hai lần  
(TKKT - KEI)

QTTC

Hoàn thiện

QTTC

GĐ Hoàn thiện
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Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích diễn biến nội lực trong quá trình thi 

công cầu Bình Khánh, tác giả nhận thấy:  

- Trạng thái nội lực, chuyển vị trong QTTC bất lợi hơn giai 

đoạn hoàn thiện QT ĐCNL cầu trong các phương án nghiên cứu. 

- Tính chất co ngót - từ biến của bê tông làm phát sinh ứng 

suất kéo trong dầm khoảng 42% trong khi lại hạn chế ứng suất nén 

được khoảng 19%. 

- Khi không xét đến tính co ngót, từ biến của bê tông thì 

mômen dương trong dầm giảm khoảng 41% và mômen âm                  

tăng 11%. 

- Ứng suất thớ trên và thớ dưới dầm trong QTTC của cả hai 

PA chủ yếu là đều chịu nén. Tuy nhiên trong PA1, ứng suất thớ trên 

ở các giai đoạn CS8 -> CS10 chịu kéo vượt quá ứng suất kéo cho 

phép của bê tông dầm. Cần tăng thêm lực căng kéo thanh PC bar 32 

từ 700kN lên 740kN tại các đốt dầm K8~ K10.  

- Phương án thi công điều chỉnh một lần (PA1a), ứng suất nén 

trong tiết diện dầm vẫn nằm trong giới hạn cho phép của kết cấu và 

nhỏ hơn so với phương án thi công căng chỉnh hai lần (PA2) 16% ở 

giai đoạn khai thác nhưng lại lớn hơn 3% ở giai đoạn thi công còn 

ứng suất kéo ngược lại. 

- Giá trị lực căng các dây văng tính toán ở PA1 giảm không 

đều từ các dây giữa nhịp đến các dây gần tháp. 

- Tổng giá trị lực căng PA1 nhỏ hơn PA2 khoảng 10%. 

- Ứng suất trong dây văng giảm 25% khi không xét đến co 

ngót - từ biến bê tông. Đồng thời mômen trong tháp cầu cũng giảm 

đến 30% khi không xét đến co ngót - từ biến. 
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KẾT LUẬN & KI ẾN NGHỊ 
 

Kết luận: 

Nội dung nghiên cứu của luận văn được tác giả giải quyết 

thông qua nghiên cứu ứng dụng phần mềm Midas/Civil 2015 để mô 

hình tính toán và phân tích diễn biến nội lực kết cấu cầu Bình Khánh. 

Kết quả phân tích cho thấy PA1a là phương án đơn giản về 

công nghệ thi công và lực căng trong các dây văng nhỏ hơn so với 

PA2. Tuy lực căng các dây văng ở PA1a là cục bộ không đều so             

với PA2.  

-> Từ các ý kiến phân tích và nhận xét ở trên, tác giả đề xuất 

lựa chọn PA1a để thi công cho cầu Bình Khánh để giảm thời gian và 

chi phí xây dựng do đây là phương án không cần lắp đặt 8 bó cáp 

tạm. Hơn nữa, công nghệ thi công căng chỉnh dây văng PA1a đơn 

giản hơn là chỉ căng chỉnh một lần. 
Ki ến nghị: 

- Hướng nghiên cứu tiếp theo, tác giả đề nghị bổ sung nghiên 

cứu thêm ảnh hưởng của yếu tố thứ cấp (nhiệt độ...) trong QTTC. 

- Nghiên cứu tính toán thêm các biện pháp căng chỉnh khác 

nhau theo hướng giảm ứng suất trong tiết diện kết cấu nhằm giảm 

tiết diện kết cấu.  

- Đồng thời bổ sung nghiên cứu các sơ đồ cầu dây văng khác 

như cầu 1 mặt phẳng dây, cầu nhiều nhịp... 


