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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

  

  

  

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

  

 TÊN ĐỀ TÀI: 

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRƯỚC SỰ XÂM 
THỰC, ĂN MÒN TỰ NHIÊN MỘT SỐ CẤU ĐƯỜNG SẮT Ở KHU VỰC 

MIỀN TRUNG 

Mã số: B2017-DDN02-28 

  

  

Đề tài hoàn thành 03 sản phẩm ứng dụng: 

1. Chương trình máy tính viết trên ngôn ngữ lập trình Python. 

2. Báo cáo phân tích. 

3. Bản kiến nghị. 

  





CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH 

/***************************************************************/ 
/***************************************************************/                                                                  
/***************************************************************/ 
/**************** Created by My Pham, 2017-2019 ****************/                              
/*/                                                           /*/ 
/*/                                                           /*/                                                         
/***************** Faculty of Civil Engineering ****************/ 
/**University of Danang - University of Science and Technology**/  
/***************************************************************/ 
/***************************************************************/                                                                  
/***************************************************************/  
from part import * 
from material import * 
from section import * 
from optimization import * 
from assembly import * 
from step import * 
from interaction import * 
from load import * 
from mesh import * 
from job import * 
from sketch import * 
from visualization import * 
from connectorBehavior import * 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#80000600 #400018 #4c03800 #0 #42000000 #1ff #80080400',  
    ' #240000 #800000 #c0000019 #a920d #82000000 #1020820 #4101000',  
    ' #c000000 #100007 #0 #ce001ea0 #80002000 #8208201 #8004',  
    ' #88800000 #2002 #1244000 #1c00005 #810408 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #4200c000 #0:3 #4:2 #0 #20 #0:4',  
    ' #8100000 #80000 #0 #42000000 #c0000800 #4104100 #4002', ' #0:3 #80000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #38000000 #1 #0 #44000 #0 #10',  
    ' #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000500 #f0', ' #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #400000 #0:3 #44000000 #0:3 #43c0 #0:4', ' #300 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff:2 #f7ffbfff #ffffffff:6 #bfffffff #ffffffff:4 #fffffeff #ffffffff:10', ' #1fffffff ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff:739 #ff ]', ), ), size=0.175) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 



    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#2fd7 #600 ]', ), ), size=0.1) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.08) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#10d03 #400 #0:28 #20c00000 #100 #0:173 #2020',  
    ' #0:438 #18 #0:3 #c #0:21 #1800 #0:2', ' #52500000 #35f8002 ]'), ), size= 0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#fbffffff #dfffffff #f7ffbfff #ffffffff:6 #bfffffff #ffffffff:4 #fffffeff', ' #ffffffff:10 #1fffffff ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff:739 #ff ]', ), ), size=0.175) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.15) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.1) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.05) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#3fd7 #600 ]', ), ), size=0.01) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#50 ]', ), ), size=0.2) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 



    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#50 ]', ), ), size=0.18) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #4000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #a00000 #2800 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #a00000 #302800 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:5 #4000 #0:3 #10000 #0:4 #1200000 #0:3', ' #40000400 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #40fffe00 #1035b877 #3e0 #0:343 #500 #8400',  
    ' #0:41 #80000000 #400 #0:67 #1 #0 #2a52000', ' #0:164 #3080 ]'), ), size= 0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #400000 #28000000 #1 #0 #44000 #0', ' #10 #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000400', ' #f0 #2001 #0:3 
#2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#fbffffff #dfffffff #f7ffffff #ffffffff:6 #bfffffff #ffffffff:4 #fffffeff', ' #ffffffff:10 #1fffffff ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff:739 #ff ]', ), ), size=0.175) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:41 #3f80000 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:41 #3e80000 ]', ), ), size=0.1) 



mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:41 #280000 ]', ), ), size=0.08) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:41 #1e80000 #102 #0:465 #b0000000 #10 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #20000000 #1 #0 #4000 #0:3 #10000',  
    ' #0:4 #1200200 #0:3 #40000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #7ffff000 #ffff3cfe #3cff #0:140 #4000000 #0:201',  
    ' #70006000 #120 #3ffcbc01 #0:109 #4f000000 #404381 #0:7', ' #1780000 ]'),), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 #1 #0 #44000 #0:3 #10000', ' #0:4 #200200 #0:5 #1 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:3 #1 #0 #4000 #0:3 #10000 #0:4', ' #200200 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #7ffff000 #ffff3cfe #3cff #0:140 #4000000 #0:201',  
    ' #70006000 #120 #3ffcbc01 #0:109 #4f000000 #404381 #0:7', ' #1780000 ]'),), size=0.1) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #440000 #38000000 #1 #0 #44000 #0',  
    ' #10 #0 #10000 #0:4 #1200200 #e0000000 #7',  
    ' #0 #41000d80 #f0 #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #20000000 #1 #0 #4000 #0:3 #10000',  
    ' #0:4 #1200200 #0:3 #40000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #7ffff000 #ffff3cfe #3cff #0:140 #4000000 #0:201',  
    ' #70006000 #120 #3ffcbc01 #0:109 #4f000000 #404381 #0:7', ' #1780000 ]'), ), size=0.08) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #440000 #38000000 #1 #0 #44000 #0',  
    ' #10 #0 #10000 #0:4 #1200200 #e0000000 #7',  
    ' #0 #41000d80 #f0 #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #c0c50010 #30000001 #1 #0 #9007f000 #0',  
    ' #10 #0 #38c10160 #f2 #0:3 #21a81600 #f2000000',  
    ' #318ce71f #40000000 #43007f80 #41f0 #6002001 #0 #80000000',  
    ' #2000 #83000 ]'), )) 



mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:20 #ffffffff #3fff #0 #90 #0:18 #fffffe00',  
    ' #ffffffff #3fff #0:99 #200000 #80000 #0 #30060',  
    ' #0:29 #fe000000 #ffffffff:8 #7f #813c0000 #18c7 #0:3',  
    ' #8000400 #1c0 #ffffc008 #f #0:31 #601 #0:8',  
    ' #80000000 #fffffbbf #0:77 #84010 #0 #3c #0:21',  
    ' #71fffc00 #0 #1ffff000 #0:8 #fe000000 #fff #0:4',  
    ' #400 #0:9 #fff801 #0:2 #ffd00080 #ffffffff:2 #7f',  
    ' #0:13 #80000000 #fffffc00 #ffffffff #3fffffff #0:7 #fb008810',  
    ' #e3ff736f #ffffff83 #ff7fff7f #4000007 #0:19 #4000481 #880000',  
    ' #fffc0000 #7fffffff #1040 #ffc00000 #ffffffff #24800007 #fffff8d5',  
    ' #ffffffff:2 #1a893fff #fffffbff #f07fffff #ff7fff8f #3fdfff #0:4',  
    ' #80000 #0:2 #400000 #0:11 #8000000 #200 #0',  
    ' #2000100 #8080000 #0 #1 #0 #20008002 #ffffff00',  
    ' #ffffffff #ffff #cd9b3100 #59b366 #0:8 #2 #0:18',  
    ' #310808 #0 #ffe00000 #1fffffff #0 #7fffe80 #0:4',  
    ' #4000000 #3ff0000 #0:143 #1fc7c #6020600e #2001f85e #602040fc',  
    ' #0:7 #8703fc00 #4c03863 #1c2 #c #7ffff8 #0:7',  
    ' #7e6c000 #e639 #200 #11000580 #0 #80000000 #40010a00',  
    ' #40010830 #30 #4010 #0:3 #effee000 #ffffffff #1c2fffc7',  
    ' #30387898 #f1 #0 #80006000 #1 #0:5 #8000000',  
    ' #0:2 #8000000 #0:31 #7fffc ]'), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #440000 #38000000 #1 #0 #44000 #0',  
    ' #10 #0 #10000 #0:4 #1200200 #e0000000 #7',  
    ' #0 #41000d80 #f0 #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #20000000 #1 #0 #4000 #0:3 #10000',  
    ' #0:4 #1200200 #0:3 #40000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #7ffff000 #ffff3cfe #3cff #0:140 #4000000 #0:201',  
    ' #70006000 #120 #3ffcbc01 #0:109 #4f000000 #404381 #0:7', ' #1780000 ]'), ), size=0.05) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].features['Cut extrude-1'].setValues( 
    depth=0.007) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].regenerate() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #38000000 #1 #0 #44000 #0 #10',  
    ' #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000400 #b0', ' #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #a0440000 #30000001 #1 #0 #9007f000 #0',  
    ' #10 #0 #38c10160 #f2 #0:3 #21a81600 #22000000',  
    ' #2 #0 #43001f80 #41f0 #6002001 #0 #80000000', ' #2000 #83000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:20 #ffffffff #3fff #0 #90 #0:18 #fffffe00',  
    ' #ffffffff #3fff #0:99 #200000 #80000 #0 #30060',  
    ' #0:29 #fe000000 #ffffcfff #ffffffff #fffffff7 #ffffffff:4 #fffff8e3',  
    ' #7f #813c0000 #18c7 #0:3 #8000400 #1c0 #ffffc008',  
    ' #f #0:31 #601 #0:8 #80000000 #fffffbbf #0:77',  



    ' #84010 #0 #3c #0:23 #1ffff000 #0:8 #fe000000',  
    ' #fff #0:14 #fff801 #0:2 #ffd00080 #ffffffff:2 #7f',  
    ' #0:14 #fffffc00 #ffffffff #3ffffe1f #0:7 #fb008810 #e3ff036f',  
    ' #ffffff83 #e07fff7f #4000007 #0:22 #7000 #0:2 #38000000',  
    ' #800000 #f891 #80000000 #ffffffff #8891fff #fffffbf0 #f07fffff',  
    ' #0 #100000 #0:41 #2 #0:18 #310808 #0',  
    ' #ffe00000 #1fffffff #0 #7fffe80 #0:4 #4000000 #3ff0000',  
    ' #0:143 #1fc7c #6020600e #2001f85e #602040fc #0:7 #8703fc00',  
    ' #4c03863 #1c2 #c #7ffff8 #0:7 #7e6c000 #e639',  
    ' #200 #11000580 #0 #80000000 #40010a00 #40010830 #30',  
    ' #4010 #0:3 #effee000 #ffffffff #1c2fffc7 #30387898 #f1',  
    ' #0 #80006000 #1 #0:5 #8000000 #0:2 #8000000', ' #0:31 #7fffc ]'), ),  
    size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #38000000 #1 #0 #44000 #0 #10',  
    ' #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000500 #f0', ' #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #30000000 #1 #0 #44000 #0 #10',  
    ' #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000500 #f0', ' #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:20 #ffffffff #3fff #0 #90 #0:18 #fffffe00',  
    ' #ffffffff #3fff #0:99 #200000 #80000 #0 #30060',  
    ' #0:29 #fe000000 #ffffcfff #ffffffff #fffffff7 #ffffffff:4 #fffff8e3',  
    ' #7f #813c0000 #18c7 #0:3 #8000400 #1c0 #ffffc008',  
    ' #f #0:31 #601 #0:8 #80000000 #fffffbbf #0:77',  
    ' #84010 #0 #3c #0:23 #1ffff000 #0:8 #fe000000',  
    ' #fff #0:14 #fff801 #0:2 #ffd00080 #ffffffff:2 #7f',  
    ' #0:14 #fffffc00 #ffffffff #3ffffe1f #0:7 #fb008810 #e3ff036f',  
    ' #ffffff83 #e07fff7f #4000007 #0:22 #7000 #0:2 #38000000',  
    ' #800000 #f891 #80000000 #ffffffff #8891fff #fffffbf0 #f07fffff',  
    ' #0 #100000 #0:41 #2 #0:18 #310808 #0',  
    ' #ffe00000 #1fffffff #0 #7fffe80 #0:4 #4000000 #3ff0000',  
    ' #0:143 #1fc7c #6020600e #2001f85e #602040fc #0:7 #8703fc00',  
    ' #4c03863 #1c2 #c #7ffff8 #0:7 #7e6c000 #e639',  
    ' #200 #11000580 #0 #80000000 #40010a00 #40010830 #30',  
    ' #4010 #0:3 #effee000 #ffffffff #1c2fffc7 #30387898 #f1',  
    ' #0 #80006000 #1 #0:5 #8000000 #0:2 #8000000', ' #0:31 #7fffc ]'), ),  
    size=0.1) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #38000000 #1 #0 #44000 #0 #10',  
    ' #0 #10000 #0:4 #1200200 #0:3 #41000500 #f0', ' #2001 #0:3 #2000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), ), seedConstraintOverride=ON) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#fbffffff #5fbbffff #ffffbff6 #ffffffff:2 #6ffc4fff #ffffffff:3 #873efe9f',  
    ' #ffffff0d #ffffffff:3 #de57e9ff #ddffffff #fffffffd #ffffffff #bdffe57f',  
    ' #ffffbeff #f9ffffff #ffffffff #7fffffff #ffffdfff #fff7efff #1fffffff ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=AS_IS,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff:739 #ff ]', ), ), size=0.175) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 



    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=AS_IS,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:42 #7ffff000 #ffff3cfe #3cff #0:140 #4000000 #0:201',  
    ' #70006000 #120 #3ffcbc01 #0:109 #4f000000 #404381 #0:7', ' #1780000 ]'),), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #2000 #0:2 #1ff #0:3 #80000000 #a900d',  
    ' #82000000 #20020 #0:2 #100004 #0:2 #80000000 #1',  
    ' #8004 #0 #2002 #0 #1400005 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#ffffffff #7ff #0:28 #fffc0000 #3ffffff #0:9 #7f800',  
    ' #0:47 #20000000 #46013f81 #0:5 #1000000 #80 #1c000',  
    ' #0 #fc020000 #1ffff #0 #3c09e0 #c6 #0:6',  
    ' #8700100 #40000000 #1ffffe00 #0:89 #8000000 #77f00030 #1fffff',  
    ' #0:45 #40000000 #0:31 #10000 #0:42 #20400000 #38',  
    ' #0 #80000702 #3 #0:9 #6002000 #0:8 #eef80000',  
    ' #1f #0:31 #20000 #0:100 #20000000 #0:78 #2040000',  
    ' #0:5 #40100000 #0:4 #10000000 #608002 #0:5 #18000000',  
    ' #e00073f2 #3 #0:4 #40c000 #18 #0:54 #8007e1f',  
    ' #3f #0 #3 #8008200 #1f #0 #10200000',  
    ' #0:5 #8fe03fe #3000 #1ffff800 #270000e0 #1430c30 #2c40',  
    ' #27bf800 #0:5 #2107fe00 #c000 #1800 #cc01ff9b #20001',  
    ' #fe500000 #7ff9fff ]'), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #40000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #801400 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:41 #fff80000 #1ff #0:457 #80000000 #18840 #0:4',  
    ' #20000000 #1000038 #fc004905 #ff ]'), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #100 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #800000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:14 #400 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #4000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 



    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:18 #80000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:10 #4 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:9 #80000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #2000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:19 #1 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:20 #4 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:22 #2 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:22 #2000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:15 #4 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #8 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000e3 #0:3 #10000800 #0 #240000 #0 #3800000',  
    ' #0 #202001 #4100000 #0:3 #c1 #0:4 #800000',  
    ' #80000000 #102014 #30000493 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3c00082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28100f0 #10401200 #100000 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000e3 #0:7 #1000000 #0:11 #800000 #0 #2010', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#34000 #e0c56070 #78004001 #1 #a1000000 #fffffe00 #20c0077b',  
    ' #34 #780018 #bfffffff #549f6 #41000000 #60c10410 #20c0830',  
    ' #1f81f81 #fa000000 #738ce71f #72001820 #d3807f80 #41041f0 #e007c03',  
    ' #10f8 #a0cc8000 #800b000 #e1083000 #408307 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #80000000 #0:13 #2000000 #0:2 #3000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:397 #fc3100 #70 ]', ), ), size=0.12) 



mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #e0000000 #0:7 #8000 #0:4 #1100 #2000000',  
    ' #0:2 #3000080 #0 #1800 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:2 #90000 #0 #2 #0:5 #400000 #0:4', ' #808200 #0:3 #8 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:25 #30000000 #0:97 #80000000 #100000 #0:247 #83800c00',  
    ' #4001ff4 #1fff37e0 #0:105 #87023fb8 #80 #0:9 #28700000', ' #0:69 #4 ]'), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#0 #5 #90018 #0 #82 #0 #1800',  
    ' #1 #c0000000 #0 #400000 #0:4 #8808200 #84210840',  
    ' #0 #300079 #4104100c #40020 #0:3 #200000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3c00082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28100f0 #10401200 #100000 ]', ), ), size=0.1) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000e3 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3c00082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28f00f0 #10401e40 #60100000 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#78000e3 #0:7 #2000000 #0:6 #81 #0:4 #800000', ' #0 #14 #30000082 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3800082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28f00f0 #10401e40 #60100000 ]', ), ), size=0.08) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000c2 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#2c00082 #0:19 #800000 #0 #10 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #f0040 #e40 #60100000 ]', ), ), size=0.175) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#1000000 #0:22 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 



    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28100f0 #10401200 #100000 ]', ), ), size=0.08) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000e3 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c00082 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#2c00082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:208 #1e000000 #3c100f0 #10407200 #100000 ]', ), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7400082 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #10000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3400082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:207 #3000 #3e000000 #67cf00fc #305c7e40 #60100000 #0:56',  
    ' #40000 ]'), ), size=0.12) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000c2 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].deleteMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#3c00082 #0:19 #800000 #0 #10 #10000000 ]', ), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].seedEdgeBySize(constraint=FINER,  
    deviationFactor=0.1, edges= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].edges.getSequenceFromMask(( 
    '[#0:209 #28100f0 #10401200 #100000 ]', ), ), size=0.06) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh(regions= 
    mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].cells.getSequenceFromMask(( 
    '[#7c000e3 #0:14 #1 #0:4 #800000 #0 #10', ' #30000000 ]'), )) 
mdb.models['CAU VOM'].parts['MO HINH CAU VOM'].generateMesh() 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BANH XE LUA-1', 'BANH XE LUA-2', 'BANH XE LUA-4', 'BANH XE LUA-6',  
    'BANH XE LUA-3', 'BANH XE LUA-5', 'BANH XE LUA-8', 'BANH XE LUA-7',  
    'BANH XE LUA-10', 'BANH XE LUA-12', 'BANH XE LUA-9', 'BANH XE LUA-11')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-8-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-2-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-lin-8-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-3-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-4-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-5-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-6-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-7-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-lin-8-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-4-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-6-1',  



    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1-lin-8-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-2-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-lin-8-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1-lin-3-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TA-VET-18x21x220-2-lin-7-1', 'TA-VET-18x21x220-2-lin-8-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-2-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-lin-8-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-3-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-4-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-5-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-6-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-7-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-lin-8-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-2-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-lin-8-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-3-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-4-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-5-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-6-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-lin-8-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'RAY-5730-1', 'RAY-5730-1-lin-1-2', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-9-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-10-1',  
    'TA-VET-18x21x220-1-lin-2-1', 'TA-VET-18x21x220-1-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x21x220-1-lin-4-1', 'TA-VET-18x21x220-1-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x21x220-1-lin-6-1', 'TA-VET-18x21x220-1-lin-7-1',  
    'TA-VET-18x21x220-1-lin-8-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-2-1-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-3-1-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-4-1-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-5-1-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-6-1-1',  
    'TA-VET-18x22x220-1-lin-7-1-1', 'TA-VET-18x22x220-1-lin-8-1-1',  
    'TA-VET-18x21x220-2-lin-2-1', 'TA-VET-18x21x220-2-lin-3-1',  
    'TA-VET-18x21x220-2-lin-4-1', 'TA-VET-18x21x220-2-lin-5-1',  
    'TA-VET-18x21x220-2-lin-6-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-7-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-8-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-2-1-1', 'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-3-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-4-1', 'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-5-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-6-1', 'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-7-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-8-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-2-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-3-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-4-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-5-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-6-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-7-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-8-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-2-1-3',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-3-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-4-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-5-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-6-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-7-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-8-1-2', 'TA-VET-18x21x220-1',  
    'TA-VET-18x21x220-2', 'TA-VET-18x22x220-1', 'RAY-12500-1',  



    'RAY-12500-1-lin-1-2', 'RAY-12500-1-lin-1-2-lin-2-1',  
    'RAY-12500-1-lin-2-1', 'Datum pt-41', 'Datum pt-45', 'Datum pt-43',  
    'Datum pt-44', 'Datum pt-48', 'Datum pt-47', 'Datum pt-46', 'Datum pt-49')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1', 'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-1-2',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin-2-1', 'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-2-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-2-1-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-3-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-4-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-5-1',  
    'THEP-GOC-V-180x150x10-1-lin--lin-6-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-5-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-7-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-3-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-5-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-7-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-2-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-11',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-6',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-14', 'LK-TD-DN-475x475x10-2-lin-2-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-3-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-4',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-3-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-5',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-3-1-2',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1-2',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-7',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-8',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1-3',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-9',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-10',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1-4',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-12',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-13',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-15',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-16',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1-5')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-lin-2-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin--lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin--lin-2-1-3',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1-4',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1-5', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-2-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-2',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2-1-2', 'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-4-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-4',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-6',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-2',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-4',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-6',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-2-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-4-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-6-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-4-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-6-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-2',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-3',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-3',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2--lin-2-1',  



    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-5',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-7',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-3',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-5',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-7',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-3-1-lin-2-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh xien V100x10-5580-1-lin-2-1', 'thanh xien V100x10-5220-1-lin-2-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-lin-2-1-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-2',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-4',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-5',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-7',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-l-lin-2-1',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-l-lin-2-1-2',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-l-lin-2-1-4', 'Datum pt-36', 'Datum pt-35',  
    'Datum pt-39')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-3',  
    'THANH XIEN 0_1-4130-Rm-3-lin-2-1', 'THANH XIEN 0_1-3580-Rm-3-lin-2-1',  
    'THANH XIEN 1_2-5030-Rm-3-lin-2-1', 'THANH XIEN 1_2-4495-Rm-3-lin-2-1',  
    'THANH XIEN 3_4-5550-Rm-3-lin-2-1', 'THANH-MA-HA-DAU-DAN-Rm-3-lin-2-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-6',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-l-lin-2-1-1',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-l-lin-2-1-3',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin--lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin--lin-2-1-3', 'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1-3',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-3-lin-2-1-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1-lin-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-lin-2-1-3',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-lin-2-1-3',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-3-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-3-lin-2-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-3',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1-lin-2-1-1', 'V60x60x8-275-3-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-3-lin-2-1', 'V60x60x8-275-2-lin-1-5-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-4-lin-1-3-lin-2-1', 'V60x60x8-275-4-lin-1-5-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-1-lin-1-3-lin-2-1', 'V60x60x8-275-1-lin-1-5-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-3-lin-2-1', 'V60x60x8-275-3-lin-1-5-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-1-lin-2-1', 'V60x60x8-150-1-lin-3-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-3-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-3-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-lin-2-1-2',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-lin-2-1-2',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-3-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1-lin-lin-2-1-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh xien V100x10-5220-2-lin-2-1', 'THANH XIEN 0_1-4130-Rm-2-lin-2-1',  
    'THANH XIEN 0_1-3580-Rm-2-lin-2-1', 'THANH XIEN 1_2-5030-Rm-2-lin-2-1',  
    'THANH XIEN 1_2-4495-Rm-2-lin-2-1', 'THANH XIEN 3_4-5550-Rm-2-lin-2-1',  
    'THANH XIEN 3_4-5500-Rm-2-lin-2-1', 'THANH XIEN 3_4-5500-Rm-4-lin-2-1',  



    'THANH-MA-HA-DAU-DAN-Rm-2-lin-2-1', 'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-2-1', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin--lin-2-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin--lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-2-lin-2-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin--lin-2-1-4',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin--lin-2-1',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin--lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin--lin-2-1-4', 'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-2-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-275-1-lin-2-1', 'V60x60x8-275-1-lin-1-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-2-1-lin-2-1', 'V60x60x8-275-4-lin-1-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-2-1-lin-2-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-2-1-lin-2-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-8-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-9-1', 'DAM-NGANG-TRONG-DAN-TRUC-4-Rm-1',  
    'he-truc-thanh-phu-2-lin-2-1', 'THANH-MA-THUONG-Rm-3-lin-2-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-275-2-lin-2-1', 'V60x60x8-275-4-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-1-2', 'V60x60x8-275-2-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-4-lin-2-1', 'V60x60x8-275-2-lin-1-6-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-4-lin-1-2-lin-2-1', 'V60x60x8-275-4-lin-1-4-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-4-lin-1-6-lin-2-1', 'V60x60x8-275-1-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-1-lin-1-4-lin-2-1', 'V60x60x8-275-1-lin-1-6-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-2-lin-2-1', 'V60x60x8-275-3-lin-1-4-lin-2-1',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-6-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-2-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-2-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-2-lin-2-1', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-1-lin-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-2-lin-2-1-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1-1',  
    'thanh xien V100x10-5580-2-lin-2-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-5-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-7-1', 'LK-TD-DN-475x475x10-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2-1', 'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-3-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-4-1', 'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-5-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-6-1', 'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-7-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'LK-TD-DN-475x475x10-2', 'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-7-1-lin-2-1',  
    'LK-TD-DN-475x475x10-1-lin-2-1-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-3-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-4-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-5-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-7-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-8-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-1-lin-9-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-2-1-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-3-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-4-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-5-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-3-lin-2-1-lin-7-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-2-1', 'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-3-1',  



    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-4-1', 'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-5-1',  
    'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2-lin-6-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-3-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-4-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-5-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-1-2-lin-7-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-3-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-4-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-5-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-1-2-lin-7-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-3-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-4-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-5-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-6-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-2-lin-7-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-2-1',  
    'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-3-1', 'LK-MA-HA-V70x9-310-1-lin-4-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-3-1-lin-2-1', 'thanh xien V100x10-5580-1',  
    'thanh xien V100x10-5220-1', 'thanh xien V100x10-5580-2',  
    'thanh xien V100x10-5220-2', 'THANH XIEN 0_1-4130-Rm-2',  
    'THANH XIEN 0_1-3580-Rm-2', 'BAN-MA-GIANG-XIEN-1',  
    'THANH XIEN 1_2-5030-Rm-2', 'THANH XIEN 1_2-4495-Rm-2',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1', 'THANH XIEN 3_4-5550-Rm-2',  
    'THANH XIEN 3_4-5500-Rm-2', 'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1', 'THANH XIEN 0_1-4130-Rm-3',  
    'THANH XIEN 0_1-3580-Rm-3', 'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-GIANG-XIEN-1-lin-2-1--lin-3-1', 'THANH XIEN 1_2-5030-Rm-3',  
    'THANH XIEN 1_2-4495-Rm-3', 'THANH XIEN 3_4-5500-Rm-4',  
    'THANH XIEN 3_4-5550-Rm-3', 'THANH-MA-HA-DAU-DAN-Rm-2',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-1', 'THANH-MA-HA-DAU-DAN-Rm-3',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-2', 'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-3',  
    'BAN-MA-LK-DAU-DAN-670x330x10-3-lin-2-1', 'THANH-MA-HA-TRONG-DAN-Rm-2',  
    'Datum pt-37', 'Datum pt-38')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2', 'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-1-lin-1-2',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-1-lin-1-2', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-2', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-2',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-2', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-2',  
    'V60x60x8-150-1-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-2-1-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-2-lin-3-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-2-lin-1-2-lin-3-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-2-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-2-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-1-lin-3-1', 'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-2-1-lin-1-lin-2-1',  
    'V60x60x8-150-1-lin-1-2-lin-3-1-lin-2-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'V60x60x8-275-4-lin-1-5', 'V60x60x8-275-4-lin-1-6',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-1-2', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-1-3',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-1-4', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-1-5',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-2-lin-1-6', 'V60x60x8-275-1-lin-1-2',  
    'V60x60x8-275-1-lin-1-3', 'V60x60x8-275-1-lin-1-4',  
    'V60x60x8-275-1-lin-1-5', 'V60x60x8-275-1-lin-1-6',  



    'V60x60x8-275-3-lin-1-2', 'V60x60x8-275-3-lin-1-3',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-4', 'V60x60x8-275-3-lin-1-5',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-6', 'V60x60x8-275-1-lin-1-2-1',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-2-1', 'V60x60x8-275-4-lin-1-2-1',  
    'V60x60x8-275-3-lin-1-2-1', 'thanh-ngang-150x10x3870-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-lin-1-2', 'thanh-ngang-150x10x3870-1-lin-2-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-lin-3-1', 'thanh-ngang-150x10x3870-1-lin-4-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-2-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-3-1',  
    'thanh-ngang-150x10x3870-1-li-lin-4-1', 'V60x60x8-150-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-860x665x10-2-lin-5-1', 'BAN-MA-860x665x10-2-lin-6-1',  
    'BAN-MA-860x665x10-2-lin-7-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'he-truc-thanh-phu-2', 'THANH-MA-THUONG-Rm-3', 'Datum pt-9')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1', 'V60x60x8-275-1', 'V60x60x8-275-2',  
    'V60x60x8-275-3', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-2', 'V60x60x8-275-4',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-1-2', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-1-3',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-1-4', 'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-1-5',  
    'BAN-MA-DAN-275x171x10-1-lin-1-6', 'V60x60x8-275-2-lin-1-2',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-3', 'V60x60x8-275-2-lin-1-4',  
    'V60x60x8-275-2-lin-1-5', 'V60x60x8-275-2-lin-1-6',  
    'V60x60x8-275-4-lin-1-2', 'V60x60x8-275-4-lin-1-3',  
    'V60x60x8-275-4-lin-1-4')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'GN-V80x8-1-lin-8-1', 'GGC1-V80x8-1-lin-2-1', 'GGC1-V80x8-1-lin-3-1',  
    'GGC1-V80x8-1-lin-4-1', 'GGC1-V80x8-1-lin-5-1', 'GGC1-V80x8-1-lin-6-1',  
    'GGC1-V80x8-1-lin-7-1', 'GGC1-V80x8-1-lin-8-1', 'GGC2-V80X8-1-lin-2-1',  
    'GGC2-V80X8-1-lin-3-1', 'GGC2-V80X8-1-lin-4-1', 'GGC2-V80X8-1-lin-5-1',  
    'GGC2-V80X8-1-lin-6-1', 'GGC2-V80X8-1-lin-7-1', 'GGC2-V80X8-1-lin-8-1',  
    'BAN-MA-765x665x10-1', 'BAN-MA-765x665x10-2', 'BAN-MA-765x665x10-3',  
    'BAN-MA-765x665x10-4', 'BAN-MA-860x665x10-1', 'BAN-MA-860x665x10-2',  
    'BAN-MA-860x665x10-1-lin-2-1', 'BAN-MA-860x665x10-1-lin-3-1',  
    'BAN-MA-860x665x10-1-lin-4-1', 'BAN-MA-860x665x10-1-lin-5-1',  
    'BAN-MA-860x665x10-1-lin-6-1', 'BAN-MA-860x665x10-1-lin-7-1',  
    'BAN-MA-860x665x10-2-lin-2-1', 'BAN-MA-860x665x10-2-lin-3-1',  
    'BAN-MA-860x665x10-2-lin-4-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-300x300x10-1-lin-6-1', 'BAN-MA-300x300x10-1-lin-7-1',  
    'BAN-MA-300x300x10-1-lin-8-1', 'GC-V80x8-1-lin-2-1', 'GC-V80x8-1-lin-3-1',  
    'GC-V80x8-1-lin-4-1', 'GC-V80x8-1-lin-5-1', 'GC-V80x8-1-lin-6-1',  
    'GC-V80x8-1-lin-7-1', 'GC-V80x8-1-lin-8-1', 'GC-V80x8-2-lin-2-1',  
    'GC-V80x8-2-lin-3-1', 'GC-V80x8-2-lin-4-1', 'GC-V80x8-2-lin-5-1',  
    'GC-V80x8-2-lin-6-1', 'GC-V80x8-2-lin-7-1', 'GC-V80x8-2-lin-8-1',  
    'GGC2-V80X8-2-lin-2-1', 'GGC2-V80X8-2-lin-3-1', 'GGC2-V80X8-2-lin-4-1',  
    'GGC2-V80X8-2-lin-5-1', 'GGC2-V80X8-2-lin-6-1', 'GGC2-V80X8-2-lin-7-1',  
    'GGC2-V80X8-2-lin-8-1', 'GN-V80x8-1-lin-2-1', 'GN-V80x8-1-lin-3-1',  
    'GN-V80x8-1-lin-4-1', 'GN-V80x8-1-lin-5-1', 'GN-V80x8-1-lin-6-1',  
    'GN-V80x8-1-lin-7-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TD1-261x470x10-1-lin-4-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-5-1',  
    'TD1-261x470x10-1-lin-6-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-7-1',  
    'TD1-261x470x10-1-lin-8-1', 'TD3-261x470x10-1-lin-2-1',  
    'TD3-261x470x10-1-lin-3-1', 'TD3-261x470x10-1-lin-4-1',  
    'TD3-261x470x10-1-lin-5-1', 'TD3-261x470x10-1-lin-6-1',  
    'TD3-261x470x10-1-lin-7-1', 'TD3-261x470x10-1-lin-8-1',  
    'TD2-261x834x10-1-lin-2-1', 'TD2-261x834x10-1-lin-3-1',  
    'TD2-261x834x10-1-lin-4-1', 'TD2-261x834x10-1-lin-5-1',  
    'TD2-261x834x10-1-lin-6-1', 'TD2-261x834x10-1-lin-7-1',  
    'TD2-261x834x10-1-lin-8-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-3-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-4-1',  



    'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-5-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-6-1',  
    'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-7-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-lin-8-1',  
    'BAN-MA-300x300x10-1-lin-2-1', 'BAN-MA-300x300x10-1-lin-3-1',  
    'BAN-MA-300x300x10-1-lin-4-1', 'BAN-MA-300x300x10-1-lin-5-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-li-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-lin-7-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1-1',  
    'TD1-261x470x10-1-lin-3-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-5-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2-lin-7-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-3-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-4-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-5-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-6-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-7-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-li-lin-3-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 



    'DAM-DOC-Rm-2-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1--lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1--lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-1-lin-2-1-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-2-1-lin-2-1-1',  
    'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2-lin-2-1', 'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2-lin-3-1',  
    'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2-lin-5-1', 'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2-lin-6-1',  
    'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2-lin-7-1', 'DAM-DOC-Rm-3-lin-2-1-1',  
    'DAM-DOC-Rm-3-lin-3-1', 'DAM-DOC-Rm-3-lin-4-1', 'DAM-DOC-Rm-3-lin-5-1',  
    'DAM-DOC-Rm-3-lin-6-1', 'DAM-DOC-Rm-3-lin-7-1', 'DAM-DOC-Rm-2-lin-2-1-1',  
    'DAM-DOC-Rm-2-lin-3-1', 'DAM-DOC-Rm-2-lin-4-1', 'DAM-DOC-Rm-2-lin-5-1',  
    'DAM-DOC-Rm-2-lin-6-1', 'DAM-DOC-Rm-2-lin-7-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-2', 'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-2-1-2',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-3-1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'he truc thanh-1', 'DAM-DOC-Rm-2', 'DAM-DOC-Rm-3', 'TD2-261x834x10-1',  
    'TD3-261x470x10-1', 'TD1-261x470x10-1', 'TD1-261x470x10-1-lin-2-1',  
    'GN-V80x8-1', 'GC-V80x8-1', 'GC-V80x8-2', 'GGC1-V80x8-1', 'GGC2-V80X8-1',  
    'GGC2-V80X8-2', 'BAN-MA-300x300x10-1', 'DAM-NGANG-DAU-DAN-Rm-1',  
    'DAM-NGANG-TRONG-DAN-Rm-2', 'BAN-MA-LK-DN-DD-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-2',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-1-lin-2-1-1-lin-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-lin-2-1-1-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-2-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-2-1-lin-2-1', 'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1',  
    'BAN-MA-LK-DN-DD-3-1-lin-2-1', 'DAM-NGANG-DAU-DAN-Rm-1-lin-2-1',  
    'DAM-DOC-Rm-3-lin-2-1', 'Datum pt-40', 'Datum pt-42')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteSurfaces( 
    surfaceNames=('Goi giua 1', 'Goi giua 2', 'Goi phai 1', 'Goi phai 2',  
    'Goi trai 1', 'Goi trai 2', 'MatBanhXeLuaPhai', 'MatBanhXeLuaTrai',  
    'MatDuoiRay', 'MatDuoiTaVet', 'MatTrenHeDamDoTaVet', 'MatTrenRayPhai-1',  
    'MatTrenRayPhai-2', 'MatTrenRayPhai-3', 'MatTrenRayTrai-1',  
    'MatTrenRayTrai-2', 'MatTrenRayTrai-3', 'MatTrenTaVet')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteSets(setNames=( 
    'GOI PHAI', 'GOI TRAI', 'SumBanhXeHoa', 'SumRay', 'SumTaVet')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].parts.changeKey(fromName= 
    'MO HINH CAU VOM', toName='Bridge_static_model') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.regenerate() 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName='MO HINH CAU VOM-1', toName='Bridge_static_model') 
------------------------------------------------------------------------------- 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.makeIndependent(instances=()) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.makeIndependent(instances=()) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="he-truc-thanh-2_2'-1", toName='he-truc-thanh-2') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'he-truc-thanh-2', 'Datum pt-3', 'Datum pt-4')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="thanh 2_2'-50x5x410-1", toName='thanh 2_2-50x5x410-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh 2_2-50x5x410-1', 'Datum pt-1', 'Datum pt-2')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="he-truc-thanh-dung-3_3'-1", toName='he-truc-thanh-dung-3_3-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'he-truc-thanh-dung-3_3-1', 'Datum pt-7', 'Datum pt-8', 'Datum pt-5',  
    'Datum pt-6')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="thanh 1_1'-50x420x5-2", toName='thanh 1_1-50x420x5-2') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh 1_1-50x420x5-2', 'Datum pt-10')) 



mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="thanh 1_1'-50x420x5-2-lin-2-1", toName= 
    'thanh 1_1-50x420x5-2-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'thanh 1_1-50x420x5-2-lin-2-1', 'Datum pt-11')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_1-1'_Rm", toName='TD_1-1_Rm') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TD_1-1_Rm', 'Datum pt-23', 'Datum pt-24')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features["Thanh 2-2'-50x410x5-1"].resume( ) 
#* FeatureError: Regeneration failed 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.restore() 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.regenerate() 
#* FeatureError: Regeneration failed 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-1", toName='Thanh 2-2-50x410x5-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-1', 'Datum pt-12')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-1-lin-2-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-1-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-1-lin-2-1', 'Datum pt-13')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-2", toName='Thanh 2-2-50x410x5-2') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-2', 'Datum pt-14', 'Datum pt-15')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-2-lin-2-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-2-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-2-lin-2-1', 'Datum pt-16')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-3", toName='Thanh 2-2-50x410x5-3') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-3', 'Datum pt-17')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-3-lin-2-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-3-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-3-lin-2-1', 'Datum pt-18')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-3-lin-3-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-3-lin-3-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-3-lin-3-1', 'Datum pt-19')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-4", toName='Thanh 2-2-50x410x5-4') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-4', 'Datum pt-20')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-4-lin-2-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-4-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-4-lin-2-1', 'Datum pt-21')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="Thanh 2-2'-50x410x5-4-lin-3-1", toName= 
    'Thanh 2-2-50x410x5-4-lin-3-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Thanh 2-2-50x410x5-4-lin-3-1', 'Datum pt-22')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_1-1'_Rm-lin-2-1", toName='TD_1-1_Rm-lin-2-1') 



mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_2-2'-Rm-1", toName='TD_2-2-Rm-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_2-2'-Rm-1-lin-2-1", toName='TD_2-2-Rm-1-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_3-3'-Rm-1", toName='TD_3-3-Rm-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.features.changeKey( 
    fromName="TD_3-3'-Rm-1-lin-2-1", toName='TD_3-3-Rm-1-lin-2-1') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'TD_1-1_Rm-lin-2-1', 'TD_2-2-Rm-1', 'TD_2-2-Rm-1-lin-2-1', 'TD_3-3-Rm-1',  
    'TD_3-3-Rm-1-lin-2-1', 'Datum pt-25', 'Datum pt-26', 'Datum pt-27',  
    'Datum pt-28', 'Datum pt-29', 'Datum pt-30', 'Datum pt-31', 'Datum pt-32',  
    'Datum pt-33', 'Datum pt-34')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.deleteFeatures(( 
    'Goi phai 1', 'Goi phai 2', 'Goi trai 1', 'Goi trai 2', 'Goi giua 2',  
    'Goi giua 1')) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets.changeKey(fromName= 
    'BCGoiPhai_1', toName='BCGoiPhai') 
del mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets['BCGoiPhai_2'] 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets.changeKey(fromName= 
    'BCGoiTRai_1', toName='BCGoiTRai') 
del mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets['BCGoiTRai_2'] 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.Set(faces=    
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.instances['Bridge_static_model'].faces.getSequenceFromMa
sk( 
    ('[#0:131 #1 #0:53 #20000000 ]', ), ), name='BCGoiGiua') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.Set(faces= 
    
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.instances['Bridge_static_model'].faces.getSequenceFromMa
sk(('[#0:192 #2040 ]', ), ), name='BCGoiPhai') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.Set(faces=    
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.instances['Bridge_static_model'].faces.getSequenceFromMa
sk(    ('[#0:193 #1000000 #2 ]', ), ), name='BCGoiTRai') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].loads['BodyForceDan'].setValues(region= 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.instances['Bridge_static_model'].sets['Dan vom']) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions.changeKey(fromName= 
    'GoiGiua_1', toName='GoiGiua') 
del mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions['GoiGiua_2'] 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions.changeKey(fromName= 
    'GoiPhai_1', toName='GoiPhai') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions.changeKey(fromName= 
    'GoiTrai_1', toName='GoiTrai') 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions['GoiGiua'].setValues(region= 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets['BCGoiGiua']) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions['GoiPhai'].setValues(region= 
    mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets['BCGoiPhai']) 
mdb.models['CorBridge_static_analysis'].boundaryConditions['GoiTrai'].setValues(region= 
    mdb.models['CorBridge_static_analysis'].rootAssembly.sets['BCGoiTRai']) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.DatumPointByProjOnEdge(edge= 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.instances['TA-VET-18x21x220-1'].edges[1], point= 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.instances['RAY-12500-1-lin-1-2'].vertices[1]) 
mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-12500'].features['Solid extrude-1'].setValues(depth=12.34) 
mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-12500'].regenerate() 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.regenerate() 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.translate(instanceList=('RAY-12500-1-lin-1-2', 'RAY-12500-1'), 
vector=(-0.16, 0.0, 0.0)) 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.DatumPointByOffset(point= 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.instances['RAY-12500-1-lin-1-2'].vertices[2], vector=(0.005, 0.0, 0.0)) 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.translate(instanceList=('RAY-12500-1-lin-1-2-lin-2-1', 'RAY-12500-1-
lin-2-1'), vector=(-0.325, 0.0, 0.0)) 
mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-5730'].features['Solid extrude-1'].setValues(depth=6.05) 



mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-5730'].regenerate() 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.regenerate() 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.DatumPointByOffset(point= 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.instances['RAY-12500-1-lin-1-2-lin-2-1'].vertices[2], vector=(0.005, 
0.0, 0.0)) 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.translate(instanceList=('RAY-5730-1', 'RAY-5730-1-lin-1-2'), 
vector=(-0.01, 0.0, 0.0)) 
mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-5730'].generateMesh() 
mdb.models['CorBridgeAna'].parts['RAY-12500'].generateMesh() 
mdb.models['CorBridgeAna'].rootAssembly.regenerate() 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_1'].setValues(cf1=-1830.533,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_2'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_3'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_4'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_5'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauPhai_6'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_1'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_2'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_3'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_4'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_5'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
mdb.models['CorBridgeAna'].loads['TaiTrongTauTrai_6'].setValues(cf1=-1830.53,  
    distributionType=UNIFORM, field='') 
/***************************************************************/ 
/****************************The End****************************/                                                                  
/***************************************************************/ 
  





BÁO CÁO PHÂN TÍCH 

1. Phân tích thực trạng hệ thống cầu đường sắt ở Việt Nam 

Thực trạng hiện nay, trên cả nước có rất nhiều cây cầu làm bằng kết cấu thép phục vụ 

tuyến đường sắt Bắc Nam đã và đang xuống cấp nghiêm trọng do sự xâm thực, ăn mòn tự 

nhiên. Ảnh hưởng của sự ăn mòn đã làm giảm khả năng chịu lực của cây cầu, gây trở ngại 

lớn cho việc giao thông, gây tâm lý hoang mang cho người tham gia giao thông, làm giảm 

mỹ quan kiến trúc công trình. Đặc biệt một số cây cầu có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử đối 

với Đất nước, ví dụ như cầu Long Biên, Hà Nội (xem Hình 1), Cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa 

(xem Hình 4). 

  
Hình 1: Toàn cảnh cầu Long Biên Hà Nội, dưới sự xâm thực ăn mòn tự nhiên [1] 

Tác hại của sự ăn mòn là làm giảm chất lượng vật liệu thép (cường độ chịu lực/mô 

đuyn đàn hồi của thép giảm đáng kể), làm giảm tiết diện tại các vị trí hiểm yếu của các bộ 

phận kết cấu trong cây cầu. Trong Hình 2 cho thấy những bộ phận kết cấu chính của cây 

cầu bị ăn mòn nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chịu lực của cây cầu. 

Một số bộ phận bị biến dạng và chuyển vị rất lớn, trong khi đó vẫn chưa có một giải pháp 

kỹ thuật nào khắc phục, ngược lại còn đưa ra nhiều cách xử lý manh mún, thiếu khoa học 

như lấy gỗ mục chèn chống tạm, gây phản cảm, làm mất mỹ quan kiến trúc cây cầu, đặc 

biệt biện pháp xử lý thiếu tính khoa học. Do vậy trong nghiên cứu này khảo sát, phân tích 

nhằm tìm giải pháp khắc phục phù hợp. 



  

  

  

  
Hình 2: Một số hình ảnh chi tiết kết cấu cầu Long biên bị ăn mòn 

Những ăn mòn cục bộ như trên dẫn đến biến dạng tổng thể của cây cầu rất lớn (xem 

Hình 3), điều này gây tâm lý hoang mang cho những người tham gia giao thông qua lại 

trên cầu, và dân chúng sống trong khu vực xung quanh cây cầu. 



  
Hình 3: Cầu Long Biên bị biến dạng & chuyển vị lớn 

Nước ta, đặc biệt khu vực Miền Trung có vị trí địa lý phía Đông giáp biển, phía Tây 

bị chắn bởi dãy Trường Sơn nên hàm lượng muối (clorua) trong không khí rất cao, đây 

chính là điều kiện thuận lợi để cho sự xâm thực, ăn mòn tự nhiên diễn ra nhanh hơn đối 

với những công trình xây dựng bằng kết cấu thép.  Ví dụ, Thanh Hóa có cầu hàm Rồng; 

Nghệ An có cầu Yên Xuân; Huế có cầu Sông Bồ thuộc thị xã Hương Trà, huyện Phong 

Điền; cầu Nam Ô, TP. Đà Nẵng; cầu Chiêm Sơn, Điện Bàn, Quảng Nam; cầu Rù Rì, Quế 

Sơn, Quảng Nam, v.v., đến Phang Rang có cầu Tháp Chàm (xem Hình 4). Hầu hết những 

cây cầu này đã và đang bị xâm thực, ăn mòn gây ảnh hưởng đến khả năng làm việc và thẩm 

mỹ kiến trúc. Để đánh giá khả năng làm việc của chúng thì phải khảo sát mức độ xâm thực, 

vị trí xâm thực, xây dựng mô hình phân tích đánh giá lại khả năng làm việc. Từ đó chúng 

ta mới có cơ sở để đề xuất các biện pháp xử lý thích hợp và hiệu quả. 

  
Cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa Cầu Yên Xuân, TP. Vinh, Nghệ An 

  
Cầu Sông Bồ, Thừa Thiên, Huế Cầu Bà Bầu, Thừa Thiên Huế 



  
Cầu Nam Ô, TP. Đà Nẵng Cầu Chiêm Sơn, Điện Bàn, Quảng Nam 

  
Cầu Trà Bồng, Châu Ổ, Quảng Ngãi Cầu La Hai, Phú Yên 

  
Cầu Sông Cái, Khánh Hòa Cầu Móng, Phang Rang, Tháp Chàm 

Hình 4: Các cây cầu thuộc Miền Trung, Việt Nam đã và đạng bị ăn mòn 

Cho đến nay chúng ta chưa có một nghiên cứu nào đầy đủ và cụ thể để đánh giá mức 

độ an toàn và khả năng làm việc thực tế của những bộ phận kết cấu trong cầu đường sắt 

trên khu vực Miền Trung do xâm thực, ăn mòn tự nhiên nhằm có biện pháp sữa chửa, nâng 

cấp hay thay mới hợp lý để đảm bảo điều kiện an toàn, điều kiện kỹ thuật và điều kiện kinh 

tế trong quá trình sử dụng.  

Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp ứng phó 

trước sự xâm thực, ăn mòn tự nhiên đối với hệ thống cầu đường sắt trên khu vực Miền 

Trung” là rất cần thiết nhằm khảo sát quá trình xâm thực, ăn mòn tự nhiên các kết cấu thép 

trong cầu đường sắt trên địa bàn. Từ những số liệu khảo sát này, một mô hình phân tích sự 

ăn mòn sẽ được đề xuất dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để đánh giá lại khả 

năng chịu lực thực tế của những kết cầu này dưới sự xâm thực, ăn mòn tự nhiên và phân 

tích nguyên nhân, sự cố ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhằm mục đích đề xuất các biện 

pháp xử lý hiệu quả cho các công trình này. 



2. Phương pháp tiếp cận 

a) Khảo sát thực tế 

i. Khảo sát đo đạt ăn mòn cầu 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp đo chiều sâu của vết ăn mòn trên kết cấu thép sử 

dụng nhiều thiết bị đo khác nhau e.g., laser optics [2-4], magnetic flux leakage and 

ultrasonics [5], microscopic [6] hay sử dụng micrometer depth gauge [5-8]. Để đo các vết 

ăn mòn trên cây cầu thực tế với các kích thước của vết ăn mòn khác nhau và một số vết ăn 

mòn nằm ở vị trí khó thao tác, trong nghiên cứu nầy đề xuất sử dụng micrometer depth 

gauge. Phương pháp nầy cho kết quả đo đạt chính xác với độ tin cậy chấp nhận được và đã 

được các nghiên cứu trước đây kiểm chứng [5-8]. Ngoài ra phương pháp nầy khá đơn giản, 

rút ngắn thời gian thí nghiệm, và dễ thực hiện ở các vị trí khó thao tác. Trong khi đó cây 

cầu nằm ở vị trí hẻo lánh việc lắp đặc một thí nghiệm với các thiết bị laser optics, magnetic 

flux leakage, ultrasonics hay microscopic phức tạp, ngoài ra ở những vị trí khó thao tác là 

rất phức tạp và khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài. Thực ra hầu hết các thiết bị nầy phù 

hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm excepted some laser optic devices.  

Để tiến hành đo đạt các vết ăn mòn trên cầu, đầu tiên tất cả vị trí của các vết ăn mòn 

trên các bộ phận kết cấu được đánh giá làm giảm độ dày của kim loại dẫn đến tổn thất về 

khả năng chịu lực của cầu được xác định. Sau đó các lớp gỉ sắt phải được dọn sạch khỏi bề 

mặt vết ăn mòn. Hầu hết các cây cầu ở Miền Trung Việt Nam các vết ăn mòn có dạng vệt 

lớn (xem trong Hình 15) có chỗ ăn mòn sâu, có chỗ nông, trong khi đó dạng pit corrosion 

hiếm gặp.  

Hình dạng vết ăn mòn được xác định thông qua hệ thống đểm lưới trên bề mặt vết ăn 

mòn được tạo ra như trong Hình 15-c. Mật độ của lưới càng lớn thì việc xác định bề mặt 

của vệt ăn mòn càng chính xác, nhưng sẽ tiêu tốn thời gian đo đạt. Cuối cùng độ sâu của 

vết ăn mòn tại các điểm lưới được tiến hành đo đạt sử dụng digital depth micrometer in 

accordance with method B in ASTM D4417 – 11, tại một nút lưới được đo ít nhất 5 lần sau 

đó lấy giá trị trung bình. 

Trong nghiên cứu này chúng ta cần xác định bề mặt liên tục của các vết ăn mòn để làm 

cơ sở xây dựng mô hình hình học trong phân tích phần tử hữu hạn. Trong bài báo nầy một 

standard least-squares surface fitting techniques using the multiple regression analysis [9] 



được sử dụng. Kết quả của the fitting surface of vết ăn mòn được trình bày như trong Hình 

5. 

  
Hình 5: Số liệu đo đạt và mô hình hình học một vết ăn mòn điển hình. 

ii. Đo đạt đáp ứng của cầu 

Theo quy định của cơ quan đường sắt Việt Nam, tốc độ của tàu khi qua cầu tại Km 

1342 + 353 không được vượt quá 45Km/h, và hệ thống đường sắt Việt Nam là tuyến đường 

sắt đơn làn. Ngoài ra, mục đích của thí nghiệm là đánh giá độ võng và biến dạng các cấu 

kiện của cầu trong điều kiện bất lợi nhất. Do đó, thí nghiệm được tiến hành với chế độ thử 

nghiệm tương ứng với tốc độ của tàu qua cầu là 45Km/h. Tương ứng với chiều dài nhịp 

31m, đầu máy ĐM 19E di chuyển từ đầu cầu này sang đầu kia của cầu mất 1,548 giây, vì 

vậy, kết quả đo và mô phỏng sẽ được so sánh trong  khoảng thời gian trên. 

Thiết bị đo chuyển vị nằm trên giàn chính cho phép đánh giá chính xác chuyển vị của 

cây cầu. Các vị trí trên hệ thống dầm dọc và giằng chéo bị ăn mòn nghiêm trọng được yêu 

cầu thiết lập các điểm đo độ võng, để đánh giá tác động của sự ăn mòn đối với các vị trí 

này. Các cảm biến đo biến dạng được đặt trong các cấu kiện quan trọng để đánh giá ứng 

xử và tương tác tổng thể giữa các phần tử cấu trúc trong cây cầu. Kết quả của việc bố trí 

các cảm biến đo đạt được thể hiện trong Hình 6. Toàn bộ cầu, có 36 cảm biến đo biến dạng 

và 8 điểm đo độ võng được sử dụng, tất cả dữ liệu được thu thập và xử lý bởi bộ ghi dữ 

liệu GTDL-620. 

 
Hình 6: Mô tả về cầu khảo sát và sắp xếp các thiết bị đo đạt đánh giá ứng xử 



b) Sử dụng lý thuyết xác suất thống kế để đánh giá tác động ăn mòn trên hệ thống cầu 

đường sắt tại khu vực miền Trung 

i. Xây dựng hàm trạng thái khả năng chịu uốn 

Đây là trạng thái đại diện cho sự phá hoại của kết cấu do sự mất khả năng của kết cấu. 

Hàm trạng thái giới hạn có thể được định nghĩa như một hàm khả năng chịu tải của một 

kết cấu, khi tất cả tải trọng được gán vào biến 𝑄𝑄, và khả năng của kết cấu được gán vào 

biến khả năng kháng tải 𝑅𝑅. Công thức của hàm trạng thái giới hạn có thể được biểu diễn 

trong dạng tổng quát như,  

𝑔𝑔(𝑅𝑅,𝑄𝑄) = 𝑅𝑅 − 𝑄𝑄 (1) 

Xây dựng hàm trạng thái khả năng chịu uốn theo phương trình (1) như sau, 

𝑔𝑔(𝑅𝑅,𝑄𝑄) = 𝐹𝐹𝑦𝑦 − 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑠𝑠 (2) 

Trong đó 𝐹𝐹𝑦𝑦 là ứng suất chảy của thép, 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 là ứng suất do tĩnh tải gây ra, và 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑠𝑠 là ứng 

suất do tải động lực gây ra cho bản cánh của dầm. 

Trong nghiên cứu ứng suất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 là các hàm theo tải trọng 𝑤𝑤𝑠𝑠 và chiều dài nhịp dầm 𝑙𝑙. 

Do tải trọng tính toán tác động lên dầm DD1 đối với mô hình cầu đường sắt rất phức tạp, 

do đó trong nghiên cứu sử dụng mô hình tính toán động lực học cho cả cầu là cách tiếp cận 

tốt nhất, với mục đích mô phỏng sự làm việc của cầu gần giống với mô hình làm việc thực 

của nó. Vì vậy ứng suất trong dầm DD1 là sự làm việc tương tác qua lại của tất cả các cấu 

kiện thành phần trong cầu tạo nên. Để xây dựng hàm ứng xuất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 theo 𝑤𝑤𝑠𝑠 và 𝑙𝑙 trong mô 

hình không thể xác định chính xác 𝑤𝑤𝑠𝑠 riêng cho dầm DD1 trong khi 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 hoàn toàn có thể 

xác định được từ mô hình mô phỏng. Do đó 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 có thể xây dựng một cách gần đúng dựa 

vào kỹ thuật hàm số “fit” với 𝑤𝑤𝑠𝑠 được chuẩn hoá bằng một đơn vị để sử dụng tính chỉ số 

độ tin cậy. Dạng cụ thể của hàm ứng suất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 có thể được cho như sau: 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑓𝑓(𝑙𝑙)𝑤𝑤𝑠𝑠 (3) 

Trong đó 𝑓𝑓(𝑙𝑙) là hàm số fit đa thức từ kết của mô phỏng ứng suất trong bản cánh của 

dầm DD1. Đồ thị của hàm số fit đa thức theo tập dữ liệu ứng suất từ mô phỏng được cho 

trong Hình 7. Kết quả của hàm số fit 𝑓𝑓(𝑙𝑙) được cho như trong phương trình (4).  Các hệ số 

𝑎𝑎𝑖𝑖 được xác định từ kỹ thuật hàm fit đa thức và được cho trong Bảng 1. 



𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑤𝑤𝑠𝑠�𝑎𝑎𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖
9

𝑖𝑖=0

 (4) 

Bảng 1: Hệ số 𝑎𝑎𝑖𝑖 của hàm ứng suất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm fit 
Hệ số 𝑎𝑎𝑖𝑖 Giá trị Độ lệch chuẩn 
𝑎𝑎0 5.65279E6 3.3562E6 
𝑎𝑎1 6.65035E6 6.67305E6 
𝑎𝑎2 -1.90316E6 4.04825E6 
𝑎𝑎3 360705.70883 1.10397E6 
𝑎𝑎4 -29723.12153 162555.25874 
𝑎𝑎5 597.89404 14038.19951 
𝑎𝑎6 62.38783 731.57416 
𝑎𝑎7 -4.51896 22.61666 
𝑎𝑎8 0.1152 0.38165 
𝑎𝑎9 -0.00106 0.00271 

 

Hình 7: Fit hàm số của ứng suất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 với tĩnh tải 

Để đánh giá mô hình bằng cách sử dụng phân tích hồi quy là hợp lệ hay không thì 

phương sai của các sai số phải là hằng số và chúng phải tồn tại với giá trị trung bình bằng 

không. Hình 8 cho thấy các số dư, có giá trị trung bình của phương sai bằng không và hằng 

số bởi vì khi quan sát giá trị fit của tập hợp điểm phân bố ngẫu nhiên quanh giá trị không, 

nghĩa là các số hạng sai số có giá trị trung bình bằng không là phù hợp để chúng ta có thể 

kết luận mô hình hiện tại là hợp lệ. 
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Versus Fits Observation Order 

Hình 8: Đánh giá số dư hàm fit 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 

Khi đoàn tàu di chuyển từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia thì ứng suất lớn nhất 

trong bản cánh của dầm DD1 sẽ được xác định tại từng vị trí đoàn tàu di chuyển trên cầu. 

Các giá trị ứng suất này sẽ được sử dụng để xây dựng hàm ứng suất σdl đối với tải trọng 

𝑤𝑤𝑑𝑑 và nhịp dầm 𝑙𝑙. Trong trường hợp này tải trọng 𝑤𝑤𝑑𝑑 của đoàn tàu là là 168 tấn. Hàm ứng 

suất tải trọng đoàn tàu σdl cũng được xây dựng hoàn toàn tương tự với xây dựng hàm số 

fit đa thức của ứng suất với tải trọng tĩnh 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠. Qua kết quả phân tích ứng suất chúng ta xác 

định được dạng đồ thị cho hàm số fit được cho như trong Hình 9. Dạng hàm số ứng suất 

σdl hoàn toàn tương tự như trong phương trình (4). Các hệ số 𝑎𝑎𝑖𝑖 được xác định từ kỹ thuật 

hàm fit đa thức và được cho như trong Bảng 2. 

Bảng 2: Hệ số 𝑎𝑎𝑖𝑖 của hàm ứng suất 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑠𝑠 và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm fit 
Hệ số 𝑎𝑎𝑖𝑖 Giá trị Độ lệch chuẩn 
𝑎𝑎0 -2.22555 1.79E+01 
𝑎𝑎1 31.06429 4.14E+01 
𝑎𝑎2 -28.4147 2.90E+01 
𝑎𝑎3 10.0478 8.59E+00 
𝑎𝑎4 -1.80511 1.33E+00 
𝑎𝑎5 0.183856 1.19E-01 
𝑎𝑎6 -0.01094 6.37E-03 
𝑎𝑎7 0.000376 2.00E-04 
𝑎𝑎8 -6.9E-06 3.42E-06 
𝑎𝑎9 5.19E-08 2.44E-08 
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Hình 9: Fit hàm số của ứng suất 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑠𝑠 với tải trọng đoàn tàu 

Hoàn toàn tương tự như trong phân tích hồi quy để xây dựng hàm ứng suất 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠, các số 

dư có giá trị trung bình của phương sai bằng không và hằng số và được đánh giá hàm fit là 

hợp lệ và các biểu đồ đánh giá số dư của hàm fit được cho như trong Hình 10.  

  
Normal Probability Plot Histogram 

  
Versus Fits Observation Order 

Hình 10: Đánh giá số dư hàm fit 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑠𝑠 

ii. Phân tích tính toán chỉ số độ tin cậy dầm DD1 

Dựa vào kết quả của hàm trạng thái giới hạn cho trong phương trình (2), với các ứng 

suất do tĩnh tải và tải trọng đoàn tàu như đã trình bày trong mục “Phân tích tải trọng”. 

Thay giá trị của nhịp 𝑙𝑙 = 31.04 𝑚𝑚 vào kết quả của hàm trạng thái giới hạn về khả năng 

chịu uốn của dầm DD1 được viết lại như sau: 

0 5 10 15 20 25 30

0.0

4.0E7

8.0E7

1.2E8

1.6E8
 Ung suat phap cuc dai
 Poly Fit of hamtrangthai_anmon_usp B"Ung suat phap cuc dai"
 95% Confidence Band of B"Ung suat phap cuc dai"
 95% Confidence Band of B"Ung suat phap cuc dai"

U
ng

 s
ua

t c
uc

 d
ai

 [P
a]

Tai trong doan tau theo chieu dai dam [m]

 

 
-7500000 -5000000 -2500000 0 2500000 5000000 7500000

-7500000

-5000000

-2500000

0

2500000

5000000

7500000

R
eg

ul
ar

 R
es

id
ua

l o
f f

it_
ho

at
ta

i B

Residual(I-1)

 Regular Residual of fit_hoattai B

 

 

-5000000 -2500000 0 2500000 5000000
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

C
ou

nt
s

Regular Residual of fit_hoattai B

 Regular Residual of fit_hoattai B

 

 

0.00E+000 5.00E+007 1.00E+008 1.50E+008 2.00E+008
-7500000

-5000000

-2500000

0

2500000

5000000

7500000

R
eg

ul
ar

 R
es

id
ua

l o
f f

it_
ho

at
ta

i B

Fitted Y

 Regular Residual of fit_hoattai B

 

 

0 10 20 30

-5000000

0

5000000

R
eg

ul
ar

 R
es

id
ua

l o
f f

it_
ho

at
ta

i B

Order

 Regular Residual of fit_hoattai B

 

 



𝑔𝑔�𝑤𝑤𝑠𝑠,𝑤𝑤𝑑𝑑 ,𝐹𝐹𝑦𝑦� = 𝐹𝐹𝑦𝑦 − 6440𝑤𝑤𝑠𝑠 − 1760.369𝑤𝑤𝑑𝑑 (5) 

Trong nghiên cứu này giá trị của 𝐹𝐹𝑦𝑦, 𝑤𝑤𝑠𝑠 và 𝑤𝑤𝑑𝑑 được xác định từ tính toán và các giá trị 

thống kê tham khảo nghiên cứu của [10]. Kết quả được cho trong bảng dưới đây: 

Bảng 3: Giá trị và giá trị thống kê của các tham số 𝐹𝐹𝑦𝑦, 𝑤𝑤𝑠𝑠 và 𝑤𝑤𝑑𝑑 

Tham số Giá trị biểu kiến Hệ số độ lệch (λ) Hệ số biến thiên (𝑉𝑉) 
𝐹𝐹𝑦𝑦 (MPa) 370.997 1.12 11.5% 
𝑤𝑤𝑠𝑠 (KN) 10 0.85 10% 
𝑤𝑤𝑑𝑑(KN) 168 0.8 11% 

Dựa vào công thức tính chỉ số độ tin cậy (6), 𝛽𝛽 = 2.21, hoàn toàn tương tự kết quả 

tính toán độ tin cậy của khả năng chịu uốn, chịu cắt và võng được cho như trong các Hình 

11 đến Hình 13. Dựa vào biểu đồ độ tin cậy dễ dàng nhận thấy rằng, trong 20 năm tuổi đầu 

của cầu độ tin cậy về khả năng chịu uốn, cắt và võng không lệch nhiều so với độ tin cậy 

của dầm lúc xây dựng. Trong khoảng 20 năm cuối (từ 100 đến 120 năm tuổi của cầu) thi 

chỉ số độ tin cậy về khả năng chịu uốn, cắt và võng không chênh lệch nhau lớn. Từ kết quả 

cho thấy chỉ số độ tin cậy giảm sâu trong khoảng thời gian cầu từ 30 đến 70 năm. Điều này 

chứng tỏ trong khoảng thời gian này tốc độ ăn mòn của cầu là lớn nhất, như vậy để phòng 

chống sự ăn mòn làm cho cầu xuồng cấp nhanh thì cần tập trung các biện pháp phòng 

chống ăn mòn, duy tu, bảo trì trong thời gian cầu từ 30 đến 70 năm tuổi là khá quan trọng, 

nhằm tăng tuổi thọ của cầu. 

𝛽𝛽 =
𝜇𝜇R − 𝜇𝜇Q

�𝜎𝜎𝑅𝑅2 + 𝜎𝜎𝑄𝑄2
 

(6) 

Kết quả quả còn cho thấy chỉ số độ tin cậy ở tuổi của cầu 120 năm giảm 43.9%, điều 

này đã chứng tỏ ảnh  hưởng của sự ăn mòn là rất đáng quan ngại đến khả năng chịu lực 

của cầu. Điều này có nghĩa là chất lượng của cầu giảm đi khoảng 43.9%. Với sự phân tích 

cho thấy nếu các hệ thống cầu đường sắt trên khu vực Miền Trung nói chung nếu không 

có biện pháp duy tu bảo dưỡng thì tuổi sử dụng của cầu không quá 100 năm, điều này dẫn 

đến sự gây lãng phí lớn.  



 

Hình 11: Độ tin cậy khả năng chịu uốn của dầm DD1 

 

Hình 12: Độ tin cậy khả năng chịu cắt của dầm DD1 

 

Hình 13: Độ tin cậy khả năng chịu võng của dầm DD1 

Khả năng chịu cắt tương đối tốt hơn khả năng chịu uốn vì chiều cao dầm lớn nên diện 

tích bản bụng tương đối lớn đồng thời bản cánh bố trí xa trục trung hoà nên sự giảm tiết 

diện bản cánh do ăn mòn sẽ ảnh hưởng lớn hơn bản bụng khi làm việc chịu cắt. Đặc biệt 

thông qua chỉ số đánh giá khả năng chịu võng chúng ta thấy chỉ số độ tin cậy của độ võng 

thấp hơn so với chỉ số độ tin cậy của khả năng chịu uốn điều này ngoài sự do ăn mòn bản 

cánh và bản bụng làm giảm độ cứng của dầm ngoài ra độ võng cho phép tương đối bé 

𝐿𝐿/600 (TCXDVN 338 :2005). Kết quả phân tích là phù hợp có tính chính xác cao. Ví dụ 
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khi bản cánh thép bị ăn mòn thí ứng suất tập trung tại vị trí ăn mòn rất cao so với dầm thép 

lúc chưa bị ăn mòn. Vết ăn mòn càng sâu thì ứng suất tập trung càng lớn, và ứng suất tập 

trung này tiến dần về ứng suất cho phép của thép và sẽ dẫn đến pháp hoại kết cấu. 

c) Phương pháp số trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên cứu ứng xử của 

kết cấu khi bị xâm thực ăn mòn 

i. Phân tích ảnh hưởng ăn mòn sử dụng FEA 

Phương trình chủ đạo động lực học. Hệ thống cầu thép đường sắt được coi là một hệ 

thống đa đối tượng bao gồm cả hệ vật rắn biến dạng và tuyệt đối cứng tương tác với nhau 

thông qua các ràng buộc động học và lực phân tố. Trong nghiên cứu này, thủ tục tính toán 

số cho phép định nghĩa các ràng buộc động học giữa các vật rắn tuyệt đối và biến dạng 

bằng cách sử dụng hệ toạ độ tham chiếu di động. Đối với hệ vật rắn biến dạng, phương 

pháp này cho phép xây dựng mô hình bằng cách sử dụng hệ toạ độ nút tuyệt đối, vectơ 𝒒𝒒 

bao gồm tất cả các tọa độ suy rộng được sử dụng để mô tả động lực học của hệ vật rắn 

tuyệt đối và hệ vật rắn biến dạng trong hệ thống cầu thép. Đồng thời sử dụng tọa độ nút 

tuyệt đối để mô tả các biến dạng lớn. Phương trình chủ đạo động lực học được xây dựng 

như, 

�𝐌𝐌�̈�𝐪 + �𝐂𝐂𝑞𝑞�
𝑻𝑻
λ−𝑸𝑸𝑘𝑘 − 𝑸𝑸𝑓𝑓 = 𝟎𝟎

𝐂𝐂𝑞𝑞�̈�𝐪 − 𝑸𝑸𝑣𝑣 = 𝟎𝟎                          
 (7) 

Trong đó, 𝐌𝐌 là ma trận khối lượng hệ thống, 𝑸𝑸𝑘𝑘 là véc tơ của lực đàn dẻo suy rộng 

của đối tượng vật rắn biến dạng; 𝑸𝑸𝑓𝑓 là véc tơ lực suy rộng bao gồm: ngoại lực, trọng lực, 

và véc tơ vận tốc cầu phương của lực quán tính trong trường hợp sử dụng hệ toạ độ tham 

chiếu di động; 𝐂𝐂𝑞𝑞 mô tả ma trận Jacobian của hệ phương trình ràng buộc đối với toạ độ suy 

rộng; λ là véc tơ nhân tử Lagrange, có thể được sử dụng giải các lực ràng buộc; 𝑸𝑸𝑣𝑣 mô tả 

cho véc tơ vận tốc cầu phương, có thể nhận được bằng cách đạo hàm hai lần phương trình 

ràng buộc đối với thời gian, và nó nhận được như phương trình cho dưới đây, 

𝑸𝑸𝑣𝑣 = −�𝑪𝑪𝑡𝑡𝑡𝑡 + ��𝑪𝑪𝒒𝒒�̇�𝒒�𝑞𝑞 + 𝟐𝟐𝑪𝑪𝑞𝑞𝑡𝑡� �̇�𝒒� (8) 

Phương trình chủ đạo của hệ thống cầu đường sắt chịu các ràng buộc được mô tả bởi 

hệ phương trình đại số vi phân (differential algebraic equations-DAE) được cho bởi trong 

hệ phương trình (8). Một cách tiếp cận phân tích động lực học dạng tường minh dựa trên 

sự thực hiện của quy tắt tích phân dạng tường minh cùng với việc sử dụng ma trận phần tử 



đường chéo được đưa vào sử dụng để giải hệ phương trình đại số vi phân (8). Đồng thời, 

phương trình chuyển động (8) được tích phân sử dụng sơ đồ trung tâm dạng tường minh. 

Mục đích lời giải là đi xác định cấu hình của hệ thống 𝒒𝒒, và véc tơ nhân tử Lagrange λ. 

Sau đó sử dụng 𝒒𝒒 và λ  để xác định các thông số thứ cấp và các lực ràng buộc. 

Mô hình ăn mòn. Dữ liệu đo lường thu được được sử dụng để tạo ra một mô hình hình 

học tương đối chính xác với các vết ăn mòn thực tế để mô phỏng khả năng chịu lực còn lại 

của cây cầu. Hầu hết các vết ăn mòn có độ sâu không đồng đều, nếu sử dụng dữ liệu chính 

xác của các dấu ăn mòn đo được để xây dựng mô hình hình học của chúng là rất khó đối 

với một mô hình lớn. Một nghiên cứu của Zahiraniza trong chương 28 của tài liệu [11] đã 

đề xuất sử dụng hình dạng mặt cắt ngang của các vết ăn mòn là chữ nhật hoặc parabol hoặc 

trung bình của hình dạng hình chữ nhật và hình parabol. Trong nghiên cứu này, thiên về 

sự an toàn vì vậy đã lý tưởng hóa mặt cắt ngang của các vết ăn mòn thành dạng chữ nhật 

như trong Hình 14, ý tưởng này được trình bày trong nghiên cứu của Cosham [12]. 

 
Hình 14: Dạng gần đúng của vết ăn mòn 

Các kết quả mô hình hình học điển hình từ vết ăn mòn được xây dựng từ các kết quả 

đo được biểu thị trong Hình 15. 

 
Hình 15: Tại góc: a) Thực tế, b) Mô hình; Tại cánh dưới dầm ngang: c) Thực tế; d) Mô hình 

Mô hình vật liệu. Như đã đề cập ở trên, tác hại của ăn mòn ngoài làm giảm bề dày của 

thép nó còn làm tổn thất về mặt cường độ, mô đun đàn hồi bị giảm, và sẽ làm cho kết cấu 

trở nền giòn hơn, điều nầy đã được trình bày trong nghiên cứu của Saad-Eldeen [13]. Trong 



nghiên cứu nầy, mô hình vật liệu thép sử dụng trong thiết kế cầu là mô hình đàn dẻo với 

tiêu chuẩn chảy dẻo Von-Mises được sử dụng để mô tả ứng xử vật liệu thép. Trong đó, các 

số liệu cơ học đối với mô hình ăn mòn cầu thép được cho trong Bảng 4. Các số liệu nầy 

được xác định từ các mẫu thí nghiệm được lấy từ các steel girder bridge. Số liệu ban đầu 

của thép được lấy theo thí nghiệm của Pháp đối với thép chế tạo từ năm 1930 [TCVN 

11297:2016].  

Thép ray đường sắt Việt Nam sử dụng chủ yếu loại P38 và P43 với vật liệu của rail là 

U71Mn/50Mn/45Mn. Rail material in accordance to China standard GB2585-89, trong đó 

mechanical property of rail material được cho trong Bảng 4. 

Tính chất cơ lý của gỗ làm tà vẹt được lấy theo TCVN 1462–86 và TCVN 1072:1971, 

đồng thời tham khảo theo nghiên cứu của Record [14]. Mô đun đàn hồi của gỗ 𝐸𝐸 =

7.5 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎 và hệ số Poisson  ν = 0.35 [15]. 

Bảng 4: Tính chất vật liệu của cầu 

Structures  
Young’s 
modulus  

𝐸𝐸 [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎] 

Poison’s 
ratio  

ν [−] 

Yield 
stress  

𝜎𝜎𝑌𝑌 [𝑀𝑀𝐺𝐺𝑎𝑎] 

Ultimate 
stress  

𝜎𝜎𝑈𝑈 [𝑀𝑀𝐺𝐺𝑎𝑎] 

Elongation 
[%] 

Density 
[𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3] 

Bridge  
Initial corrsion 206 0.3 358.705 518.129 (15-35)% 7800 
Current state 
of corrosion 

168 0.278 286.964 393.778 ≥ 8% 7800 

Rail  207 0.3 640 880 ≥ 10% 7800 
Sleeper 7.5 0.35 - - - 1100 

Phân tích tải. Tải trọng di chuyển của tàu được đặt tại trục bánh xe của tàu hoả, thông qua 

cơ chế tiếp xúc giữa bánh xe lửa và đường ray, toàn bộ tải trọng của tàu được chuyển sang 

đường ray dựa trên phương pháp động lực học đa đối tượng. Việc mô phỏng có tính đến 

chiều dài nhịp cầu, trọng lượng di chuyển của tàu khi thay đổi vị trí trên cầu sẽ ảnh hưởng 

cụ thể đến từng thành viên kết cấu trong cầu. 

Đối với hệ thống đường sắt Việt Nam, khổ ray 1 mét, tải trọng của đầu máy, toa xe 

khách và xe chở hàng đã được khảo sát trong điều kiện bất lợi nhất với các thông số cụ thể 

như: tải trọng của đầu máy Đông Phương Hồng (DM 19E) nặng nhất là 81,4 tấn, toa khách 

và toa chở hàng có trọng lượng nặng nhất là 48 tấn, tải trọng trục của đầu máy và toa xe 

được phân bổ đều 14 tấn/trục, tải trọng phân bổ đều 4,1 tấn/m. Tải trọng phân phối trục 

của đầu máy, toa xe khách và xe chở hàng được minh họa trong các hình sau: 



   
Hình 16: Tải trọng trục của đầu máy DM 19E; xe chở hàng; xe khách 

Điều kiện biên. Một đầu của các dàn chính được hỗ trợ bởi gối bản lề, một đầu khác được 

hỗ trợ bởi con lăn. Đặc biệt, cây cầu này đã được chèn thêm một mố trụ ở giữa nhịp. Do 

đó, khoảng giữa của giàn chính được thêm vào một gối đỡ con lăn (xem Hình 17). 

 
Hình 17: Điều kiện biên 

ii. Phân tích kết quả mô phỏng 

Chuyển vị. Đương nhiên, cây cầu trước khi chịu tải trọng di chuyển của tàu tác động, cây 

cầu bị võng xuống do sức nặng của chính nó. Do đó, kết quả đo cũng được chia thành 2 

bước: đầu tiên chúng tôi đo độ võng của cây cầu chỉ bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của 

chính nó, sau đó đo độ võng của cây cầu dưới tác động của tải trọng di chuyển của tàu. Độ 

võng cuối cùng của cây cầu là độ lệch tổng cộng do tải trọng của tàu và chính cây cầu. Kết 

quả được so sánh với kết quả mô phỏng được hiển thị trong Hình 18.  

Độ võng của giàn chính và dầm dọc cho thấy đáp ứng độ lệch tổng thể và cục bộ của 

cầu, kết quả của FEA và thử nghiệm hiện trường theo lịch sử thời gian được biểu thị trong 

Hình 18. Kết quả cho thấy tính nhất quán của đáp ứng độ võng giữa FEA và thí nghiệm 

hiện trường. Trong một số trường hợp kết quả giữa chúng có một chút khác biệt, điều này 

có thể được giải thích là giữa mô hình thực tế và mô hình phân tích có một số khác biệt 

như: vật liệu của cây cầu trong gần 90 năm không thể hoàn toàn đồng nhất, yếu tố mỏi, sai 

số sản xuất trong mô hình phân tích lý tưởng hóa bỏ qua ảnh hưởng của chúng. Cụ thể, các 

vết ăn mòn trong nghiên cứu lý tưởng hóa có mặt cắt hình chữ nhật (xem Hình 14); lỗi do 

tính toán máy tính (lỗi làm tròn, lỗi thuật toán, v.v.); lỗi do xử lý dữ liệu đo đạc được tại 

hiện trường; lỗi do ảnh hưởng của môi trường đến các dụng cụ và thiết bị đo lường. Nhưng 

nhìn chung, xu hướng của đáp ứng chuyển vị giữa FEA và thí nghiệm hiện trường là khá 

phù hợp. Kết quả này chứng minh rằng kết quả đo lường và mô phỏng tương đối chính xác 



và đáng tin cậy. 

 
Hình 18: Đáp ứng chuyển vị từ Uz1 đến Uz3, và từ Uz6 đến Uz8 

Ứng suất. Ứng suất đo đạt có thể được xác định từ các số liệu đo đạt từ các cảm biến đo 

biến dạng tương ứng với mô đun Young E = 168 GPa, tương ứng với các kết quả thí nghiệm 

trong Bảng 4. Các ứng suất đo đạt được xác nhận bằng FEA, kết quả được biểu thị trong 

Hình 19. Kết quả thu được cho thấy tính nhất quán của chiều hướng đáp ứng ứng suất giữa 

các kết quả đo đạt và phân tích. Một lần nữa những kết quả này chứng minh rằng mô hình 

phân tích là chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy ứng suất cực 

đại xuất hiện trong kết cấu, đáp ứng ứng suất trong kết quả mô phỏng lớn hơn kết quả đo 

đạt. Cụ thể, tại SL1, kết quả phân tích của ứng suất cao hơn 12,27% so với kết quả đo, 

tương tự tại các vị trí SL2 so với SL4 lần lượt là 11,07%, 16,08% và 8,21%. Do đó, nếu mô 

hình phân tích được chọn để đánh giá khả năng chịu lực còn lại của cây cầu, kết quả sẽ có 

xu hướng an toàn hơn. 

 
Hình 19: Đáp ứng ứng suất từ SL1 đến SL4 

Đánh giá khả năng chịu lực còn lại của cầu. Đầu tiên, so sánh đáp ứng chuyển vị trên 

giàn chính và dầm dọc ở hai thời điểm khác nhau, đó là thời điểm cây cầu vừa được xây 

dựng và tại thời điểm cây cầu đang được khảo sát về sự ăn mòn. Kết quả trong Hình 20 



cho thấy độ võng lớn nhất trên hệ giàn chính tại thời điểm thi công là 3,68mm, trong khi 

độ võng cho phép của cây cầu theo tiêu chuẩn chuẩn TCVN 5555: 2012 là 25,8mm. Kết 

quả của độ võng của cây cầu tại thời điểm khảo sát, vào năm 2018, sau khi cây cầu bị tấn 

công do ăn mòn là 4,84mm. Do đó, độ võng của cầu sau khi ăn mòn vượt quá khoảng 24% 

so với cầu tại thời điểm thi công. Lưu ý rằng kết quả này được đánh giá trên cơ sở cây cầu 

có thêm một trụ cầu ở giữa nhịp so với thiết kế ban đầu. Trên giàn chính, tấn công ăn mòn 

không nhiều, các vết ăn mòn sâu không lớn và do đó, sự khác biệt về độ võng chủ yếu là 

do chất lượng thép giảm theo thời gian dưới tác động của môi trường (xem Bảng 4). Đối 

với dầm dọc, chênh lệch độ võng tối đa giữa hai điểm khảo sát là 44,2%, độ võng lớn nhất 

trong cây cầu vừa được xây dựng và tại thời điểm khảo sát lần lượt là 7,7mm và 13,79mm. 

Điều này chứng tỏ rằng độ cứng EI của dầm dọc tại tiết diện nguy hiểm nhất giảm 44,2%. 

Sự giảm này là do việc giảm mô đun đàn hồi và tiết diện. Kết quả này phản ánh chính xác 

với kết quả khảo sát vì tại tiết diện nguy hiểm nhất mức độ tập trung ăn mòn cao. 

 
Hình 20: Độ võng giàn chính và dầm dọc cầu tại thời điểm ban đầu và bị ăn mòn 
Phân bố ứng suất trong giàn chính và dầm dọc được thể hiện trong Hình 21-a, kết quả 

cho thấy phân bố ứng suất trong giàn chính tại thời điểm xây dựng và tại thời điểm khảo 

sát không khác nhau nhiều. Mặc dù chuyển vị/biến dạng giữa chúng khoảng 24%, do mô 

đun đàn hồi của thép tại thời điểm khảo sát giảm khoảng 18%. Do đó, ứng suất phân bố 

trong giàn chính ở hai lần không khác nhau nhiều. Kết quả này cũng được xác nhận thông 

qua kết quả ứng xử biến dạng trong thanh cánh dưới của giàn chính tại hai điểm khảo sát 

DP1 và DP2 được biểu thị trong Hình 21-b. Kết quả này cũng cho thấy đáp ứng của biến 

dạng theo lịch sử thời gian của cây cầu tại hai thời điểm khảo sát không khác nhau nhiều. 

Nhưng chú ý đến giới hạn ứng suất chảy của cầu thép tại thời điểm xây dựng vượt quá 20% 



so với cầu thép tại thời điểm khảo sát. 

 
Hình 21: Ứng suất giàn chính và dầm dọc cầu tại thời điểm ban đầu và bị ăn mòn  





BẢN KIẾN NGHỊ 

1. Mô hình dự báo ăn mòn 
Tiếp cận Komp, 1987 [16, 17], theo cách tiếp cận này thì sự lan truyền an mòn trong 

thép được mô tả dưới dạng hàm mũ được trình bày như trong phương trình sau: 

𝐶𝐶 = 𝐴𝐴.𝐵𝐵𝑡𝑡 (9) 

Trong đó, C là tốc độ thâm nhập ăn mòn trung bình được tính trong đơn vị micro mét; 

t thời gian ăn mòn tính bằng năm; A và B là hai tham số được xác định từ việc phân tích 

dữ liệu thí nghiệm. Trong cách tiếp cận này vật liệu liệu được đặt trong các dạng môi 

trường khác nhau, cụ thể là đặt trong môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp và 

môi trường biển, theo nghiên cứu của Albrecht [18] các tham số A và B được xác định như 

trong Bảng 5, được sử dụng cho việc phân tích ăn mòn của nghiên cứu. 

Bảng 5. Tham số thống kê 𝐴𝐴 và 𝐵𝐵 [18]. 

Tham số Thép các bon Thép chống ăn mòn 
𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐴𝐴 𝐵𝐵 

Môi trường nông thôn 
Giá trị trung bình (𝜇𝜇) 34.0 0.65 33.3 0.498 
Hệ số biến động (𝜎𝜎/𝜇𝜇) 0.09 0.10 0.34 0.09 
Hệ số tương quan (𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵) NA NA -0.05 NA 

Môi trường đô thị 
Giá trị trung bình (𝜇𝜇) 80.20 0.593 50.7 0.567 
Hệ số biến động (𝜎𝜎/𝜇𝜇) 0.42 0.40 0.30 0.37 
Hệ số tương quan (𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵) 0.68 NA 0.19 NA 

Môi trường biển 
Giá trị trung bình (𝜇𝜇) 70.6 0.789 40.2 0.557 
Hệ số biến động (𝜎𝜎/𝜇𝜇) 0.66 0.49 0.22 0.10 
Hệ số tương quan (𝜌𝜌𝐴𝐴𝐵𝐵) -0.31 NA -0.45 NA 

Tiếp cận Park, 1997 [19], theo cách tiếp cận này Park đề xuất 3 dạng đường cong với 

tốc độ ăn mòn được đánh giá cao, trung bình và thấp, cụ thể được mô tả trong Hình 22. 

 
Hình 22: Đường cong ăn mòn Park, 1997 [19]. 
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Qua số liệu khảo sát, nghiên cứu đề nghị sử dụng cách tiếp cận đánh giá tốc độ ăn mòn 

theo dạng hàm mũ của Komp, 1987 [16, 17]. Vì cách tiếp cận Komp cho số liệu chi tiết 

phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu khu vực Miền Trung, ngoài ra mô hình Komp được 

áp dụng vào các tiêu chuẩn ăn mòn của Hoa Kỳ. 

2. Phương pháp đo đạt vết ăn mòn 
Hiện nay có rất nhiều phương pháp đo chiều sâu của vết ăn mòn trên kết cấu thép sử 

dụng nhiều thiết bị đo khác nhau ví dụ, laser optics [2-4], magnetic flux leakage and 

ultrasonics [5], microscopic [6] hay sử dụng micrometer depth gauge [5-8]. Để đo các vết 

ăn mòn trên cây cầu thực tế với các kích thước của vết ăn mòn khác nhau và một số vết ăn 

mòn nằm ở vị trí khó thao tác, trong nghiên cứu này đề xuất sử dụng micrometer depth 

gauge. Phương pháp này cho kết quả đo đạt chính xác với độ tin cậy chấp nhận được và đã 

được các nghiên cứu trước đây kiểm chứng [5-8]. Ngoài ra phương pháp này khá đơn giản, 

rút ngắn thời gian thí nghiệm, và dễ thực hiện ở các vị trí khó thao tác. Trong khi đó cây 

cầu nằm ở vị trí hẻo lánh việc lắp đặc một thí nghiệm với các thiết bị laser optics, magnetic 

flux leakage, ultrasonics hay microscopic phức tạp, ngoài ra ở những vị trí khó thao tác là 

rất phức tạp và khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài. Thực ra hầu hết các thiết bị này phù 

hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm excepted some laser optic devices. 

 

 
Hình 23: Số liệu đo đạt và mô hình hình học một vết ăn mòn điển hình 

Để tiến hành đo đạt các vết ăn mòn trên cầu, đầu tiên tất cả vị trí của các vết ăn mòn 

trên các bộ phận kết cấu được đánh giá làm giảm độ dày của kim loại dẫn đến tổn thất về 

khả năng chịu lực của cầu được xác định. Sau đó các lớp gỉ sắt phải được dọn sạch khỏi bề 

mặt vết ăn mòn. Quá trình khảo sát có tổng cộng 48 vệt ăn mòn, do giới hạn của bài báo 

a)

a)



không thể trình bày toàn bộ kết quả đo đạt. Vì vậy trong bài báo chỉ trình bày kết quả đo 

đạt điển hình chiều sâu tại các nút lưới của vệt ăn mòn thanh cánh dưới của dầm ngang 

CG3 [20]. Kết quả đo đạt được trình bày trong Hình 23-a. 

Trong nghiên cứu này chúng ta cần xác định bề mặt liên tục của các vết ăn mòn để làm 

cơ sở xây dựng mô hình hình học trong phân tích phần tử hữu hạn. Trong nghiên cứu này 

một standard least-squares surface fitting techniques using the multiple regression analysis 

[9] được sử dụng. Kết quả của the fitting surface of vết ăn mòn được trình bày như trong 

Hình 23-b. 

3. Biện pháp/thời gian duy tu bảo dưỡng 
Dựa vào phân tích độ tin cậy, kết quả tính toán độ tin cậy của khả năng chịu uốn, chịu 

cắt và võng được cho như trong các Hình 24 đến Hình 26. Dựa vào biểu đồ độ tin cậy dễ 

dàng nhận thấy rằng, trong 20 năm tuổi đầu của cầu độ tin cậy về khả năng chịu uốn, cắt 

và võng không lệch nhiều so với độ tin cậy của dầm lúc xây dựng. Trong khoảng 20 năm 

cuối (từ 100 đến 120 năm tuổi của cầu) thì chỉ số độ tin cậy về khả năng chịu uốn, cắt và 

võng không chênh lệch nhau lớn. Từ kết quả cho thấy chỉ số độ tin cậy giảm sâu trong 

khoảng thời gian cầu từ 30 đến 70 năm. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian này tốc 

độ ăn mòn của cầu là lớn nhất, như vậy để phòng chống sự ăn mòn làm cho cầu xuống cấp 

nhanh thì cần tập trung các biện pháp phòng chống ăn mòn, duy tu, bảo trì trong thời gian 

cầu từ 30 đến 70 năm tuổi là khá quan trọng, nhằm tăng tuổi thọ của cầu. 

 

Hình 24: Độ tin cậy khả năng chịu uốn của dầm LG1 
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Hình 25: Độ tin cậy khả năng chịu cắt của dầm LG1 

 
Hình 26: Độ tin cậy khả năng chịu võng của dầm LG1 

Kết quả quả còn cho thấy chỉ số độ tin cậy ở tuổi của cầu 120 năm giảm 43.9%, điều 

này đã chứng tỏ ảnh hưởng của sự ăn mòn là rất đáng quan ngại đến khả năng chịu lực của 

cầu. Điều này có nghĩa là chất lượng của cầu giảm đi khoảng 43.9%. Với sự phân tích cho 

thấy nếu các hệ thống cầu đường sắt trên khu vực Miền Trung nói chung nếu không có 

biện pháp duy tu bảo dưỡng thì tuổi sử dụng của cầu không quá 100 năm, điều này dẫn đến 

sự gây lãng phí lớn. 

Khả năng chịu cắt tương đối tốt hơn khả năng chịu uốn vì chiều cao dầm lớn nên diện 

tích bản bụng tương đối lớn đồng thời bản cánh bố trí xa trục trung hoà nên sự giảm tiết 

diện bản cánh do ăn mòn sẽ ảnh hưởng lớn hơn bản bụng khi làm việc chịu cắt. Đặc biệt 

thông qua chỉ số đánh giá khả năng chịu võng chúng ta thấy chỉ số độ tin cậy của độ võng 
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thấp hơn so với chỉ số độ tin cậy của khả năng chịu uốn điều này ngoài sự do ăn mòn bản 

cánh và bản bụng làm giảm độ cứng của dầm ngoài ra độ võng cho phép tương đối bé 

𝐿𝐿/600 (TCXDVN 338 :2005). Kết quả phân tích là phù hợp có tính chính xác cao. Ví dụ 

khi bản cánh thép bị ăn mòn thí ứng suất tập trung tại vị trí ăn mòn rất cao so với dầm thép 

lúc chưa bị ăn mòn (xem Hình 27). Vết ăn mòn càng sâu thì ứng suất tập trung càng lớn, 

và ứng suất tập trung này tiến dần về ứng suất cho phép của thép và sẽ dẫn đến pháp hoại 

kết cấu. 

 

 
Hình 27: a) Phổ phân bố ứng suất dầm chưa bị ăn mòn; b) Phổ phân bố ứng suất dầm khi đã bị 

ăn mòn ở 110 năm tuổi 
4. Biện pháp nâng cấp 

Kết quả khảo sát cho thấy bản cánh thường ăn mòn mặt, bản bụng thường ăn mòn điểm. 

Do vậy đối với biện pháp duy tu bảo dưỡng đối với bản cánh thì nên thay bản cánh mới, 

trong khi đó đối với bản bụng nên sử dụng các tấm ốp gia cường nhằm giảm chi phí duy 

tu bảo dưỡng đến mức thấp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo được khả năng làm việc của 

từng cấu kiện trong cầu. 

a)

b)



 
Hình 28: Ăn mòn dầm cầu thép đường sắt: a) Ăn mòn bản cánh dưới; b) Ăn mòn bản bụng 
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Abstract. A railway bridge over several decades will be degraded due to localized corrosion. As a 
result, the load capacity of the bridge decreases, especially under the live load caused by trains. This 
paper examines the residual load capacity of a bridge deteriorated by localized corrosion by using the 
multibody dynamics approach. This approach allows an accurate description of the interaction 
between trains and bridges. At the same time, it allows the formation of corrosion marks on each 
structural member of the bridge in a numerical model precisely based on actual measured data. In 
order to describe accurately the remaining load of the bridge under the moving load of the train, a 
dynamic testing and finite element modeling of a steel bridge are conducted and compared. At the 
same time, the results are also compared with the simulation results of the bridge model before being 
corroded. In addition, the paper also tests the reliability of the numerical model for assessments of 
similar bridges without actual measurement results that are costly and time-consuming. 

Introduction 
The middle area of Vietnam has geographic location that the East adjoins the sea, and the West is 

blocked by the Truong Son Range, so the chloride content in the air is very high. Hence the corrosion 
rate of steel structures is very high. So far there is not full and specific research for assessment the 
practical ability of the structural components in railway bridges in the Middle Area of Vietnam due 
to corrosion attack. Thence, it is necessary to propose a proper method for repairing, upgrading or 
replacing these structures in order to ensure the safety, technical and economic conditions in the 
course of use. Therefore, the subject “Assessment of Corrosion Effects on Railway Bridges in The 
Middle Area of Vietnam using Multibody Dynamics Approach” is urgent. From the survey data, a 
corrosion analysis model will be proposed based on finite element analysis (FEA) to assess the actual 
bearing capacity of the bridge under natural erosion attack, At the same time, analyzing the causes 
and incidents affecting the structure of the bridge in order to propose effective measures for these 
works. 

In steel structure, the correlation between strength and mass has advantages compared to concrete 
materials. In addition, the construction of steel bridges is built easier with short construction time and 
reduced construction costs. Hence in the world, many bridges in different countries mostly use steel 
structures which currently are degraded as they are too old and less maintenance. For example, in 
Europe, where 66% of bridges are 50 years or older [1]. There are more than 50,000 railway bridges 
in Japan, where more than half have been used for more than 60 years and some are over 100 years 
old [2]. In particular, aging and corrosion are the main causes of damage affecting the durability of 
steel bridges. 

In Vietnam, there are many steel bridges built about 100 to 120 years ago including Long Bien 
and Ham Rong (see Fig. 1 and Fig. 2) [3, 4]. Especially most of the North-South railway bridge 
system is built by steel structure. According to the statistics of Vietnam railway authority, the whole 
route has about 1,454 bridges with a total length of 36,332m, of which the Hanoi-Vinh route has 127 
bridges, Vinh-Danang route is of 437 bridges, and Danang-Saigon route is of 892 bridge. Thus, the 
Middle region of Vietnam, where the highest chloride content in the air has more than 1,000 steel 
bridges. As a result, most of these bridges have been attacked by corrosion and severely degraded. 
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The reassessment of workability of these bridges in order to offer the solutions optimally e.g., 
enhancement, repairment or replacement in the Vietnam economic conditions limited is necessary. 

 

  
Fig. 1 Long Bien bridge [3]. Fig. 2 Ham Rong bridge [4]. 

  
As is known, the disadvantage is that steel structures do not protect themselves in the atmosphere, 

they can be corroded, resulting in reduced bearing capacity. One of the biggest damaging effects of 
corrosion is the reduction of metal thickness, which mechanically leads to loss of strength and 
structural damage, causing unhappiness and danger to people and vehicles involved. Therefore, 
maintenance of the steel bridge is essential, as these bridges must ensure smooth traffic for cars, trucks 
as well as rail systems, which represent the most important vehicles in the transportation of goods 
and services in our modern society. Therefore, it is important to understand the behavior of existing 
bridges that have corroded for decades and establish an accurate method to estimate the remaining 
bearing capacity. Thence, propose solutions to maintain the system of expressways, railway 
infrastructure to ensure their safety. 

Nowadays, the use of numerical analysis methods can be considered as having high potential and 
reliability in the bridge infrastructure maintenance industry [5]. Finite element method provides a 
reliable analysis and calculation tool to predict and evaluate the behavior of each component in the 
structure, with materials working in the elastic/linear or nonlinear phase calculated, and affected by 
external factors such as load, temperature, corrosion etc. In this study, the corrosion status of the 
bridge is assessed based on measurements of the location, size and profile of the corrosion marks on 
the bearing structure of the bridge. These measured data serve as a basis for establishing a geometric 
model of the eroded bridge up to the time of the survey. To assess the remaining workability of the 
bridge, a FEA method based on the multibody dynamics approach for the steel bridge structure is 
proposed to be used. 

Description of the Bridge 

 
Fig. 3 Description of bridge and arrangement of apparatuses to assess the bridge behavior. 

 
The bridge surveyed in this study is based on the design document of Song Truong Bridge at Km 

1342 + 353, located in Khanh Hoa province, the Middle region of Vietnam. The bridge is built by 
France before 1936, it consists of two spans of 21.0 and 31.0 meters (see Fig. 3). Due to the weak 
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bridge, an extra pier is inserted at mid-span of the bridge. Both spans use two main truss withstanding 
vertical loads with the distance of 4.36 meters, and their upper chord shaped like a polygon. The 
lower chord of the main truss is associated with the cross girders; at the same time, it is linked to the 
vertical hangers of main truss. The cross girders divide the span 21.0m into 6 compartments and the 
span of 31.0m into 8 compartments with each compartment having the size of 3.5 and 3.875 meters 
respectively. The sleeper system is placed on top of two central longitudinal girders that nailed to the 
web of the cross girders, the rail system is placed on the sleeper system and directly transfers the load 
of the train to the central longitudinal girder system. 

Corrosion Measurement 
There are many methods for measuring the depth of corrosion marks on steel structures, it uses 

various measuring devices e. g., laser optics [6-8], magnetic flux leakage and ultrasonic [9], 
microscopic [10] or micrometer depth gauge [9-12]. In order to measure the corrosion marks on an 
actual bridge with different gauge sizes and some of them are difficult-to-handle locations, this study 
recommends the use of micrometer depth gauge. This method results in accurate measurements with 
acceptable reliability and has been verified by previous studies [9-12]. In addition, this method is 
quite simple, shortens the experiment time, and is easy to perform in locations that are difficult to 
manipulate. While the bridge is located in a remote location, it is very complicated and difficult to 
install an experiment that is suitable under laboratory conditions, e.g., laser optics, magnetic flux 
leakage, ultrasonic or microscopic devices. 

Before measurement of the corrosion marks, the rust layers must be removed from the surface of 
the corrosion marks. The shape of the corrosion marks is determined through a grid system on its 
surface (see Fig. 7). The depth of the corrosion marks at the grid points was measured using digital 
depth micrometer in compliance with method B in ASTM D4417-11, at one grid point was measured 
at least 5 times, the result is then averaged. Over the 31m span of the bridge, 48 corrosion marks were 
determined. Due to the limitation of the paper that cannot present the entire measurement result. 
Therefore, the paper only presents typical depth measurement results at the grid points of the lower 
flange of the central cross girder (see Fig. 3 and Fig. 7). The measurement results are shown in Fig. 
4. 

 

  
Fig. 4 Representative corrosion measurement and corrosion mark after fitting. 

Analysis of Corrosion Effects Using FEA 
Dynamic governing equation. The rail steel bridge system is considered to be a multibody system 
consisting of both rigid and flexible bodies interacting with each other through kinematic joints and 
force elements. In this study, the numerical procedure enables the definition of joints between rigid 
bodies and flexible bodies using a floating frame of reference. With respect to very flexible bodies, 
this approach allows a model to be constructed by using the absolute nodal coordinate formulation, 
the vector 𝒒𝒒 consists of all the generalized coordinates used to describe the dynamics of the rigid and 
flexible bodies in the rail steel bridge system, and uses absolute nodal coordinates to describe large 
deformations. The dynamic governing equation given as, 
 

�𝐌𝐌�̈�𝐪 + �𝐂𝐂𝑞𝑞�
𝑻𝑻
λ− 𝑸𝑸𝑘𝑘 − 𝑸𝑸𝑓𝑓 = 𝟎𝟎

𝐂𝐂𝑞𝑞�̈�𝐪 − 𝑸𝑸𝑣𝑣 = 𝟎𝟎             
         (1) 
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where 𝐌𝐌 is the system mass matrix; 𝑸𝑸𝑘𝑘 is the vector of the generalized elasto-plastic behavior of the 
flexible components; 𝑸𝑸𝑓𝑓 is the generalized force vector including external forces, gravity forces, and 
the quadratic velocity vector of inertial forces using the floating frame of reference formulation; 𝐂𝐂𝑞𝑞 
represents the Jacobian matrix of the constraint equations with respect to the generalized coordinates; 
λ is the vector of Lagrange multipliers, which can be used to solve for the constraint forces; and 𝑸𝑸𝑣𝑣 
denotes the quadratic velocity vector obtained by differentiating the constraint equations twice with 
respect to time given by: 
 

𝑸𝑸𝑣𝑣 = −�𝑪𝑪𝑡𝑡𝑡𝑡 + ��𝑪𝑪𝒒𝒒�̇�𝒒�𝑞𝑞 + 𝟐𝟐𝑪𝑪𝑞𝑞𝑡𝑡� �̇�𝒒�        (2) 

 
The governing equations of the rail steel bridge system subject to the given constraints are described 
by the system of differential algebraic equations (DAEs) given in Eq. 1. An explicit dynamic analysis 
procedure, based upon the implementation of an explicit integration rule, together with the use of 
diagonal/lumped element mass matrices, is applied to solve these DAEs. The equations of motion are 
integrated using the explicit central scheme. The solution of this system of equations is formulated to 
determine the system configuration 𝒒𝒒 and vector Lagrange multipliers λ, which can then be used to 
determine the secondary parameters and constraint forces. 
Corrosion model. The obtained measurement data is used to create a relatively accurate geometric 
model with actual corrosion marks to simulate the remaining capacity of the bridge. Most of the 
corrosion marks have uneven depth, if using the exact data of the measured corrosion marks to build 
their geometric model is very difficult for a large model. A study by Zahiraniza in chapter 28 of the 
literature [13] suggested the use of the cross-sectional shape of the corrosion marks as a rectangle to 
parabolic and average of rectangular and parabolic shapes. In this study, the inclination of safety has 
idealized the cross section of the corrosion marks to the rectangular shape shown in Fig. 5, this idea 
presented in the study of Cosham [14]. 
 

 
Fig. 5 Profile of corrosion marks. 

 

The typical geometric model results from the corrosion mark is built from the measurement results 
shown in the Fig. 6. 

 

 
Fig. 6 At the corner: a) Reality, b) Modeling; at lower flange-cross girder 

c) Reality; d) Modeling. 
 

Material models. As mentioned above, the side effect of corrosion reduces the thickness of steel, it 
also reduces the strength and the elastic modulus, so that the structure becomes more brittle, this has 
been presented in the research of Saad-Eldeen [15]. In this study, the steel material model used in the 
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bridge design is the elasto-plastic model. The mechanical data for the corroded steel bridge is given 
in the Table 1. These data are determined from the samples taken from the steel girder bridge. Initial 
data for steel were obtained from French experiments of steel fabricated since 1930 [TCVN 11297: 
2016]. 

Rail steel mainly uses P38 and P43 types with the material of rail is U71Mn/50Mn/45Mn. Rail 
material in compliance to China standard GB2585-89, in which mechanical property of rail material 
is given in Table 1. 

The mechanical and physical properties of wooden sleepers are taken from TCVN 1462–86 and 
TCVN 1072: 1971, and refer to the research of Record [16] (see Table 1). 

Table 1 Material properties of the rail bridge. 

Structures  
Young’s 
modulus 
𝐸𝐸 [𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺] 

Poison’s 
ratio 
ν [−] 

Yield 
stress 

𝜎𝜎𝑌𝑌  [𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺] 

Ultimate 
stress 

𝜎𝜎𝑈𝑈  [𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺] 

Elongation 
[%] 

Density 
[𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3] 

Bridge  
Initial corrosion 206 0.3 358.705 518.129 (15-35)% 7800 
Current state of 
corrosion 

168 0.278 286.964 393.778 ≥ 8% 7800 

Rail  207 0.3 640 880 ≥ 10% 7800 
Sleeper 7.5 0.35 - - - 1100 

 
Load analysis. The moving load of the train is placed at wheel axles of the train, through the 
mechanism of contact between the train wheel and the rails, the entire load of the train is transferred 
to the rails based on the multibody dynamics approach. The simulation taking into account the bridge 
span length, the moving weight of the train when changing position on the bridge will specifically 
affect each structural member in the bridge. 

For the Vietnamese railway system, 1-meter gauge, the load of the locomotive, passenger carriages 
and freight cars were surveyed in the most unfavorable conditions with specific parameters such as: 
the load of Dong Phuong Hong locomotive (DM 19E) is heaviest at 81.4 tons, passenger cars and 
freight cars with the heaviest weight are 48 tons, the axle load of locomotives and carriages is equally 
distributed 14 tons/axle, the load is evenly distributed 4.1 tons/m. The axle distribution loads of 
locomotives, passenger carriages and freight cars are illustrated in the following figures: 

 

   
Fig. 7 Axle load of locomotive DM 19E; freight car; passenger carriage. 

 
Boundary conditions. One end of the main trusses of bridge was supported by hinge, another end 
was supported by roller. Especially, this bridge was inserted an extra pier at mid-span. Therefore, the 
mid-span of the main truss is additionally inserted a roller support (see Fig. 9). 
 

 
Fig. 8 Boundary conditions. 
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Bridge Response Measurement 
According to the regulations of Vietnam railway authority, the speed of the train when crossing 

the bridge at Km 1342+353 must not exceed 45Km/h, and the Vietnam railway system is single track 
line. In addition, the purpose of the experiment is to evaluate the displacement and stress in the 
members in the most unfavorable conditions, so the test is conducted with a test mode corresponding 
to the speed of the train passing the bridge is 45Km/h. Corresponding to a span length of 31m, the 
DM 19E locomotive moves from one end of the bridge to the other end of 1,548 seconds, so the 
results of measurement and simulation will be compared during this time. 

The displacement measuring device located on the main truss allows to assess the overall 
displacement of the bridge accurately. The locations on longitudinal and cross girder systems that are 
severely corroded are required to set up the deflection measuring points, to assess the impact of 
corrosion on these locations. The strain gauges are placed in critical members to assess the overall 
behavior and interaction between the structural elements in the bridge. The resulting sensor 
arrangement is shown in Fig. 3. Entire bridge, there are 36 strain gauges and 8 deflection measuring 
points used, all data collected and processed by GTDL-620 data logger. 

Results and Discussion 
Displacements. Naturally, the bridge itself before the moving load of the train acted, the bridge 
sagged due to its own weight. Therefore, the result of measurement is also divided into 2 steps: first 
we measure the deflection of the bridge that is only affected by its own weight, then measure the 
deflection of the bridge under the impact of moving load of the train. The final deflection of the bridge 
is the total deflection due to the load of the train and the bridge itself. The results are compared with 
the simulation results shown in Fig. 10. 
The deflection of the main truss and the longitudinal girders shows the overall and local deflection 
response of the bridge, the results of FEA and the field test according to the time history are shown 
in Fig. 10. The results show the consistency of the deflection response between FEA and field test. 
Only at some moments the results between them have a little difference, this can be explained by the 
fact that between the actual and analytical models there are some differences such as: the material of 
the bridge for nearly 90 years cannot be completely homogeneous, fatigue factor, manufacturing 
errors which in the idealized analytical model ignores their influence. Specifically, the erosion marks 
in the idealized study have rectangular cross-section (see Fig. 5); errors due to computer calculations 
(round-off errors, algorithm errors, etc.); errors due to processing measurement data achieved at the 
scene; error due to the influence of the environment on measuring instruments and equipment. But in 
general, the tendency of the displacement response between FEA and field test is quite match. This 
result proves that the measurement and simulation results are relatively accurate and reliable. 

 

   
Fig. 9 Displacement response from Uz1 to Uz3 and Uz6 to Uz8. 

 

Stresses. The measured stresses can be converted from recorded strains using the Young's modulus 
E = 168 GPa, which corresponds to the experimental results shown in Table 1. The measured stresses 
validated with FEA, the results are shown in Fig. 11. The obtained results show the consistency of 
the stress-response trend between the results of measurement and analysis. Again these results prove 
that the analysis model is accurate and reliable. In addition, the results show that the maximum stress 
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appears in the structure, the stress of the simulation result is greater than the result of the 
measurement. Specifically, at SL1, the stress of the analysis results is 12.27% higher than the 
measurement results, in similarity at positions SL2 to SL4 are 11.07%, 16.08% and 8.21%, 
respectively. Thus, if the analytical model is chosen to assess the remaining bearing capacity of the 
bridge, the result will tend to be safer. 
 

 
Fig. 10 Stress response from SL1 to SL4. 

 
Assessment of the remaining bearing capacity of the bridge. First, compare the displacement 
response on the main truss and the longitudinal girders at two different time points, that is, the time 
when the bridge was just built and at the time the bridge was being surveyed for corrosion. The results 
in Fig. 12 show that the largest deflection on the main truss at the time of construction is 3.68mm, 
while the allowable deflection of the bridge according to TCVN5575: 2012 is 25.8mm. The result of 
the deflection of the bridge at the time of the survey, in 2018, after the bridge attacked by corrosion 
was 4.84mm. As a result, the deflection of the bridge after corrosion exceeded about 24% compared 
to the bridge at the time of construction. Note that this result is assessed on the basis that the bridge 
has an additional pier in the middle of the span compared to the original design. On the main truss, 
the corrosion attack is not much, the depth corrosion marks are not large, and so the difference in 
deflection is mainly due to the quality of steel decreases over time under the impact of the 
environment (see Table 1). For longitudinal girders, the maximum deflection difference between the 
two survey points is 44.2%, the largest deflection in the bridge has just been built and at the time of 
the survey is 7.7mm and 13.79mm respectively. This proves that the EI stiffness of the longitudinal 
girders in the critical section decreases by 44.2%. This reduction results in the reduction of elastic 
modulus and cross section. This result reflects correctly with the survey results because in the area of 
the critical section, the concentration level of corrosion is high. 
 

 
Fig. 11 Deflection on main truss and longitudinal girders  

of initial and corroded bridges. 
 

Stress distribution in the main truss and longitudinal girders is shown in Fig. 13-a, the results show 
that the stress distribution in the main truss at the time of construction and at the time of the survey 
is not much different. Although the displacement/deformation between them about 24%, due to the 
elastic modulus of steel at the time of the survey decreased by about 18%. Therefore, the stress 
distributed in the main truss at two times is not much different. This result is also confirmed through 
the result of stress behavior in the lower chord of the main truss at the two survey points DP1 and DP2 
shown in Fig. 13-b. This result also shows the response of the stress according to time history of the 
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bridge at the two survey points is not much different. But pay attention to the yield stress limit of the 
steel bridge at the time of construction exceeding 20% compared to the steel bridge at the time of the 
survey. 

 

  
Fig. 12 Stress response on main truss and longitudinal girders of initial and corroded bridges. 

Summary 
The multibody dynamics approach requires steel bridge structures to work as solid elements. This 

allows the creation of realistic corrosion marks on the simulation structure to assess the remaining 
bearing capacity of the structure, due to corrosion attack. In addition, the multibody dynamics 
approach allows describe accurately the interaction between the moving load of the train and the 
bridge through constraints. Therefore, the simulation problem works closely with the actual working 
conditions of the bridge. 

This study carried out the actual measurement of the corrosion marks on the structure of the 
railway bridge, in order to build 3D corrosion marks as the basis for creating a geometric model of 
the steel bridge under corrosion attack accurately. At the same time, the study conducted a survey to 
re-evaluate the decrease of steel strength under the impact of the environment as a basis for the input 
of the simulation problem to assess the remaining working capacity of the bridge correctly. 

The study also set up a dynamic testing, to verify and evaluate with simulation results. Thereby 
the model of numerical analysis can be improved with high reliability and accuracy. The purpose of 
the study is to use a numerical analysis model on similar bridge structures without empirical results. 
This helps to reduce bridge maintenance and upgrade costs, reducing implementation time while 
ensuring safety and technical requirements. 
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Thí nghiệm kéo thép CB400-V: vài bàn luận về thông số cơ bản đưa vào thiết kế
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Nâng cao hiệu quả tham gia cộng đồng  trong quản lý không gian công cộng, khu chung cư Giảng Võ, Hà Nội

Tính toán động lực học khung thép phẳng đàn–dẻo theo mô hình Clough tổng quát có kể đến ảnh hưởng của lực dọc và lực cắt đến trạng thái giới hạn dẻo của tiết diện
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Tính toán tĩnh vòm đặc hai khớp theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss
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Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lửa đến bê tông và sự phá hoại của cột bê tông cốt thép 

Tham số ảnh hưởng đến dự báo tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn trong môi trường biển

Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng

Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy làm cốt liệu trong sản xuất gạch bê tông 

Xây dựng hệ tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng thiết kế kết cấu nhà công nghiệp bằng thép

Thực trạng về quy hoạch - kiến trúc các công trình dân sinh cơ bản trên một số đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Nghiên cứu thực nghiệm dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép bị cháy gia cường FRP

Áp dụng mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông trong mô phỏng số

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng lên phát sinh khối lượng (VO) trong các dự án xây dựng ở Việt Nam

Phương pháp đánh giá mức độ an toàn của công trình thép trong giai đoạn sử dụng dựa trên lý thuyết tập mờ

Nghiên cứu sử dụng phế thải xỉ than và bao nung chế tạo gạch lát truyền thống 

Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng

Phân tích những nguyên nhân dẫn đến các đề nghị thay đổi trong giai đoạn thi công đối với các dự án xây dựng 
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Hình 8. Các mẫu bê tông gia cường bằng FRP có 40% tải nén trước. 

3. Kết luận 
Bài báo này đã trình bày kết quả thí nghiệm mẫu bê tông gia cường 
bằng FRP chịu tải nén dọc trục. Kết quả thí nghiệm được thực hiện trên 
nhiều mẫu bê tông chịu tải nén trước khác nhau và gia cường bằng 2 và 
3 lớp FRP. Dưới tác dụng của tải nén dọc trục, các mẫu gia cường bằng 
FRP bị phá hoại nổ trong khi đó các mẫu bê tông bị phá hoại dòn. Phá 
hoại nổ này được giải thích bằng hiệu ứng kháng nở hông của FRP cho 
bê tông. Khi bê tông bị nở hông đến một mức độ nào đấy sẽ làm cho 
FRP bị đứt. Ngay khi FRP bị đứt, phần bê tông còn lại bị nổ do tải trọng 
quá lớn với sức chịu của nó.  
4. Lời cảm ơn 
Tác giả cảm ơn Công ty TNHH Carboneering (www.carboneering.com) 
đã cung cấp vật liệu FRP cho thí nghiệm này. Đồng thời, tác giả cảm ơn 
sự giúp đỡ của các thành viên Phòng Thí nghiệm Sức Bền & Kết Cấu, và 
Phòng Thí nghiệm Công Trình, trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG Tp. 
HCM trong công tác thí nghiệm.  
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Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực miền 
Trung dưới sự tấn công ăn mòn 
Investigation of Railway Bridge Behavior in Middle Area of Vietnam under Corrosion Attack  
 
 

Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật 
 
TÓM TẮT 
Miền Trung Viê ̣t Nam có vi ̣ tri ́ địa ly ́ phía đông giáp biê ̉n, và phía tây bị chắn bơ ̉i 
dãy Trươ ̀ng Sơn, vi ̀ vậy hàm lươ ̣ng clorua trong không khí rất cao. Do đó tốc độ 
ăn mòn của những kết cấu thép ơ ̉ khu vực này diễn ra rất nhanh. Cho đến nay 
chưa có một nghiên cứu đầy đủ và cụ thể để đánh giá khả năng thực tế của các bộ 
phận kê ́t cấu trong cầu đươ ̀ng sắt trên khu vực Miê ̀n Trung do ăn mòn tấn công, 
từ đó có thê ̉ đề xuất biện pháp thích hợp để sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế các 
cấu trúc này để đảm bảo các điều kiện an toàn, kỹ thuật và kinh tế trong quá trình 
sử dụng. Do đo ́ vấn đề ‘kha ̉o sát ứng xử câ ̀u đường sắt dưới sự tâ ́n công ăn mòn ta ̣i 
khu vực Miền Trung’ là cấp bách. Từ các dữ liệu khảo sát, một mô hình phân tích 
ăn mòn sẽ được đề xuất dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để đánh 
giá khả năng chịu lực thực tế của cây cầu dưới sự tấn công ăn mòn tự nhiên, đô ̀ng 
thời phân tích nguyên nhân, sự cố ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu nhằm mục 
đích đề xuất hiệu quả biện pháp cho các công trình này. 
Từ khóa: Corrosion, steel structures, bridge structures, analysis of multibody 
dynamics, finite element analysis, buckling, moving load. 
 
ABSTRACT 
The middle area of Vietnam has geographic location that the East adjoins the sea, 
and the West is blocked by the Truong Son Range, so the chloride content in the 
air is very high. Hence the rate of the corrosion in the steel structures takes place 
very fast. So far there does not have a full and specific study to assess the practical 
ability of the structural components in railway bridges localized in the Middle 
Area of Vietnam due to attacked corrosion. Thence, it is necessary to propose a 
proper method for repairing, upgrading or replacing these structures in order to 
ensure the safety, technical and economic conditions in the course of use. 
Therefore, the subject “Investigation of Railway Bridge Behavior under Corrosion 
Attack in Middle Area of Vietnam” is urgent. From these survey data, a corrosion 
analysis model will be proposed based on finite element method (FEM) to evaluate 
the actual bearing capacity of the bridge under natural corrosion attack and causal 
analysis, incident affecting the structure of the works for the purpose of proposing 
effective measures for these works.  
Keywords: Corrosion, steel structures, bridge structures, analysis of multibody 
dynamics, finite element analysis, buckling, moving load. 
 
Phạm Mỹ;  Đă ̣ng Công Thuâ ̣t, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường 
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. 
 

1. Giới thiệu 
Trong kết cấu thép, mối quan hệ giữa cường độ và 
khối lượng có ưu điểm vượt trội so với vật liệu bê 
tông. Ngoài ra, việc xây dựng các cây cầu thép trở 
nên dễ dàng hơn với thời gian xây dựng ngắn đồng 
thời giảm chi phí xây dựng. Vi ̀ vậy trên thế giơ ́i, 
nhiều cây cầu ở các quốc gia khác nhau phần lớn sư ̉ 
dụng kết cấu thép. Hiện nay nhiều cây cầu thép 
được xem là có cấu trúc kém hoặc quá cũ. Chẳng 
hạn ở Mỹ, có 122,000 cầu trên 615,000 cây cầu trong 
nước đang cần nâng cấp [1]. Một vấn đề tương tự 
tồn tại ở Châu Âu, nơi 66% số cây cầu 50 tuổi trở lên 
[1, 2]. Có hơn 50,000 cầu đường sắt ở Nhật Bản, nơi 
hơn một nửa đã được sử dụng hơn 60 năm và một 
số cây cầu đã qua tuổi trên 100 [3]. Trong đo ́, sự lão 
hóa, ăn mòn trở thành một trong những nguyên 
nhân chính gây hư hỏng của các cây cầu thép, và 
thiệt hại của nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ 
bền của cầu thép.  
Tại Việt Nam co ́ rất nhiều cây cầu đươ ̣c xây dựng 
bằng kết cấu thép, và có những cây cầu được xây 
dựng cách đây khoảng 100 đê ́n 120 năm do các ky ̃ 
sư người Pháp xây dựng như cầu Long Biên, cầu 
Hàm Rồng xem Hình 1 và Hình 2. Đặc biệt hầu hết 
hệ thống cầu đường sắt Bắc-Nam được xây dựng 
bằng kết cấu thép. Theo số liệu thống kê của Nha ̀ 
nước trên toàn tuyến có khoảng 1,454 cây cầu với 
tổng chiều dài là 36,332m, trong đo ́ tuyến Hà Nội-
Vinh có 127 cầu, Vinh-Đà Nẵng 437 cầu, Đà Nẵng – 
TP. Hô ̀ Chí Minh 892 cầu. Như vậy khu vực Miền 
trung Việt Nam nơi có hàm lượng clorua trong 
không khí cao nhất cả nươ ́c tập trung khoảng hơn 
1000 cây cầu. Vì thế, hầu hết những cây cầu nầy đều 
bị ăn mo ̀n tấn công và đã xuô ́ng cấp nghiêm tro ̣ng. 
Việc đánh giá lại khả năng làm việc của những cây 
cầu nầy nhằm đưa ra ca ́c giải pháp nâng cấp, sửa 
chữa một cách tối ưu trong điều kiê ̣n nền kinh tế của 
Việt Nam còn kho ́ khăn là nhu cầu cấp bách. 
Như đã biết, điều bất lợi là kết cấu thép không được 
bảo vệ trong khí quyển, nó có thể bị ăn mòn dẫn 
đến giảm khả năng chịu lực của chúng. Một trong 
những ảnh hưởng nguy hại lớn nhất của sự ăn mòn 
là giảm độ dày của kim loại dẫn đến tổn thất cường 
độ về mặt cơ học và phá hoại kết cấu, gây những bất 
hạnh và nguy hiểm cho người va ̀ phương tiện tham 
gia giao thông. Do đó, việc bảo trì cầu thép là rất cần 
thiết, vì các cây cầu này phải đảm bảo giao thông 
thông suốt cho xe ô tô, xe tải cũng như hệ thống 
đường ray đại diện cho các phương tiện quan trọng 
nhất 
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cho việc vận chuyển hàng hoá và dịch vụ trong xã hội hiện đại của chúng 
ta. Điều quan trọng là phải hiểu được ứng xử của các cầu hiện tại bị ăn 
mòn trong nhiều thập kỷ và thiết lập một phương pháp chính xác để ước 
tính năng lực vận chuyển còn lại để duy trì hệ thống cầu đường cao tốc 
và kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo sự an toàn của chúng.  
Một số nghiên cứu thực nghiệm tiến hành khảo sát chi tiết bề mặt bị ăn 
mòn đã được thực hiện bởi một số nhà nghiên cứu trong vài thập kỷ qua, 
với mục đích giới thiệu các phương pháp đánh giá sức bền còn lại của 
tấm thép bị ăn mòn [5-8]. Tuy nhiên, để phát triển một kỹ thuật đánh giá 
có đô ̣ tin cậy cao, chỉ có cách tiếp cận thực nghiệm là chưa đủ, vì bề mặt 
bị ăn mòn thực tế khác nhau. Hơn nữa, do những hạn chế về tài chính, 
ngân sách sử du ̣ng sửa chữa, nâng cấp cầu của từng quốc gia không cho 
phép tiến hành kiểm tra cho từng cấu trúc cầu. Do đó, ngày nay, việc sử 
dụng phương pháp phân tích số có thể được xem là có tiềm năng và đô ̣ 
tin cậy cao trong ngành bảo trì cơ sở hạ tầng cầu [9]. Phương pháp phần 
tử hữu hạn cung cấp một công cụ phân tích, tính toán tin cậy để dự đoán 
và đánh giá ứng xử của từng cấu kiê ̣n trong kê ́t cấu, với vật liệu làm viê ̣c 
trong giai đoạn đàn hồi/tuyến tính hoặc phi tuyến tính, và chịu tác động 
của các tác nhân bên ngoài như tải trọng, nhiệt đô ̣, ăn mo ̀n v.v. 
Co ́ rất nhiều nghiên cứu sử du ̣ng phân tích phần tử hữu hạn để đánh giá 
khả năng chịu lực còn lại của cầu thép bị ăn mòn [10, 11]. Trong nghiên 
cứu này, hiện trạng ăn mòn của cầu được đánh giá dựa trên sô ́ liệu đo 
đạt về vị trí, kích thước và biên dạng của các vết ăn mo ̀n trên kết cấu chịu 
lực của cầu. Các số liệu đo đạt này làm cơ sở để xây dựng mô hình hình 
học của cầu bị ăn mo ̀n đến thơ ̀i điểm khảo sát. Để đánh giá khả năng làm 
việc còn lại của cầu tại thơi điểm khảo sát, phương pháp phân ti ́ch phần 
tử hữu hạn cho kết cấu cầu thép được đề nghị sử dụng.  
2. Phân tích phần tư ̉ hư ̃u hạn 
2.1. Phương trình chủ đạo của bài toán 
a)Phương trình động lư ̣c học vật rắn biến dạng 
Phương trình chuyển động được thiết lập sử dụng nguyên lý công ảo. 
Trong đó, véc tơ vị trí của một điểm tuy ̀ ý trong phần tử đươ ̣c chấp nhận 
mô tả động học trong các thông số của đô ́i tươ ̣ng, phương trình chuyển 
đô ̣ng đươ ̣c thiết lập như sau, 
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(1) 

Trong phương trình (1), vế trái đại diện cho đô ̣ng năng. Do đó lực quán 
tính suy rộng có thể được đánh giá theo các thông số của đối tượng dưới 
các chuyển vị khả dĩ thông qua biê ́n thiên năng lượng đô ̣ng học ���� 
của phần tử như;  
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Trong đó ��� là ty ̉ trọng vật liệu, và ma trận khô ́i lươ ̣ng ��� được tính như 
sau, 
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Số hạng cuối cùng trong vế phải của phương trình (1) đại diện cho thế 
năng biến dạng. Sử dụng nguyên lý công ảo trong bài toán động lư ̣c học 
đô ́i vơ ́i các cặp liên hợp giữa ứng suất và biến dạng có thể được sử dụng 
để xây dựng thế năng biến dạng trong toạ đô ̣ suy rộng được mô tả trong 
hệ toạ đô ̣ nút tuyệt đối. Thế năng biến dạng có thể đươ ̣c mô tả trong số 
hạng của lực đàn dẻo như, 
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Trong phương tri ̀nh (4), ���� sử dụng để mô tả cho lư ̣c đàn dẻo suy rộng, 
nó đươ ̣c định nghĩa như, 
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Tất cả các công trong phương trình (1) đươ ̣c xác định theo sư ̣ thay đổi 
của chuyển vị khả dĩ trong véc tơ vị trí  toàn cục ���� và véc tơ xoay ���� ; 
những số hạng đầu tiên và thứ hai trong vế phải của phương tri ̀nh (1) 
được gây bởi ngoại lực và mô men. Trong đo ́, ���và ��� biểu thị sự phân 
bố của véc tơ ngoại lực và mô men một cách tương ứng, và đươ ̣c mô tả 
trong các thông sô ́ đô ́i tượng. 
Trong động lực ho ̣c, véc tơ vận tốc go ́c của phần tử � trong đô ́i tươ ̣ng � 
có thể được cho như sau [12], 

��� � ����� �� (6) 
Trong đó, ��� được đánh giá trong hê ̣ toạ đô ̣ toàn cục, vì vậy véc tơ xoay 
được mô tả trong biê ̉u thức sau, 
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Vì vậy, công của ngoại lực và mô men do sự thay đô ̉i của chuyển vị khả 
dĩ trong véc tơ vị trí toàn cục ���� và véc tơ xoay ����  trong phương trình 
(1) có thể được viết như, 
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(8) 

Trong đó, ���� là ngoại lực tác đô ̣ng bao gô ̀m trong lượng bản thân của 
đô ́i tượng, và no ́ được cho như trong phương trình sau, 
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Thay các phương trình (2), (4) và (9) vào (1), phương trình chuyê ̉n động 
của phần tư ̉ được mô tả trong các thông số đối tượng có thể nhận được 
dưới dạng cô đọng như, 
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b)Phương trình động lư ̣c học của vật rắn tuyệt đối 
Bánh xe tàu hoả có đô ̣ cứng rất lớn so sánh với các bộ phận kết cấu khác 
trong câ ̀u. Vì vậy trong mô phỏng, bánh xe tàu hoả được xem xét như 
vật rắn tuyệt đối cứng. Trong phân ti ́ch động lực học, động năng của 
bánh xe tàu lửa � được mô tả trong hệ toạ độ suy rộng và có thể được 
viết như, 
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Trong đó, �� và �� lần lược là ma trân khối lượng đươ ̀ng chéo, và ten xơ 
quán tính được định nghĩa trong các số hạng của hệ toạ độ toàn cục như 
sau, 
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�, �� � �� ������� (12) 

Trong đó, �� biểu thị cho ten xơ quán tính của đô ́i tươ ̣ng ���, �� là ma trận 
hoán chuyê ̉n được định nghĩa trong bốn số hạng của Euler như: �� �
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cho việc vận chuyển hàng hoá và dịch vụ trong xã hội hiện đại của chúng 
ta. Điều quan trọng là phải hiểu được ứng xử của các cầu hiện tại bị ăn 
mòn trong nhiều thập kỷ và thiết lập một phương pháp chính xác để ước 
tính năng lực vận chuyển còn lại để duy trì hệ thống cầu đường cao tốc 
và kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo sự an toàn của chúng.  
Một số nghiên cứu thực nghiệm tiến hành khảo sát chi tiết bề mặt bị ăn 
mòn đã được thực hiện bởi một số nhà nghiên cứu trong vài thập kỷ qua, 
với mục đích giới thiệu các phương pháp đánh giá sức bền còn lại của 
tấm thép bị ăn mòn [5-8]. Tuy nhiên, để phát triển một kỹ thuật đánh giá 
có đô ̣ tin cậy cao, chỉ có cách tiếp cận thực nghiệm là chưa đủ, vì bề mặt 
bị ăn mòn thực tế khác nhau. Hơn nữa, do những hạn chế về tài chính, 
ngân sách sử du ̣ng sửa chữa, nâng cấp cầu của từng quốc gia không cho 
phép tiến hành kiểm tra cho từng cấu trúc cầu. Do đó, ngày nay, việc sử 
dụng phương pháp phân tích số có thể được xem là có tiềm năng và đô ̣ 
tin cậy cao trong ngành bảo trì cơ sở hạ tầng cầu [9]. Phương pháp phần 
tử hữu hạn cung cấp một công cụ phân tích, tính toán tin cậy để dự đoán 
và đánh giá ứng xử của từng cấu kiê ̣n trong kê ́t cấu, với vật liệu làm viê ̣c 
trong giai đoạn đàn hồi/tuyến tính hoặc phi tuyến tính, và chịu tác động 
của các tác nhân bên ngoài như tải trọng, nhiệt đô ̣, ăn mo ̀n v.v. 
Co ́ rất nhiều nghiên cứu sử du ̣ng phân tích phần tử hữu hạn để đánh giá 
khả năng chịu lực còn lại của cầu thép bị ăn mòn [10, 11]. Trong nghiên 
cứu này, hiện trạng ăn mòn của cầu được đánh giá dựa trên sô ́ liệu đo 
đạt về vị trí, kích thước và biên dạng của các vết ăn mòn trên kết cấu chịu 
lực của cầu. Các số liệu đo đạt này làm cơ sở để xây dựng mô hình hình 
học của cầu bị ăn mo ̀n đến thơ ̀i điểm khảo sát. Để đánh giá khả năng làm 
việc còn lại của cầu tại thơi điểm khảo sát, phương pháp phân ti ́ch phần 
tử hữu hạn cho kết cấu cầu thép được đề nghị sử dụng.  
2. Phân tích phần tư ̉ hư ̃u hạn 
2.1. Phương trình chủ đạo của bài toán 
a)Phương trình động lư ̣c học vật rắn biến dạng 
Phương trình chuyển động được thiết lập sử dụng nguyên lý công ảo. 
Trong đó, véc tơ vị trí của một điểm tuy ̀ ý trong phần tử đươ ̣c chấp nhận 
mô tả động học trong các thông số của đô ́i tươ ̣ng, phương trình chuyển 
đô ̣ng đươ ̣c thiết lập như sau, 
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(1) 

Trong phương trình (1), vế trái đại diện cho đô ̣ng năng. Do đó lực quán 
tính suy rộng có thể được đánh giá theo các thông số của đối tượng dưới 
các chuyển vị khả dĩ thông qua biê ́n thiên năng lượng đô ̣ng học ���� 
của phần tử như;  
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Trong đó ��� là ty ̉ trọng vật liệu, và ma trận khô ́i lươ ̣ng ��� được tính như 
sau, 
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Số hạng cuối cùng trong vế phải của phương trình (1) đại diện cho thế 
năng biến dạng. Sử dụng nguyên lý công ảo trong bài toán động lư ̣c học 
đô ́i vơ ́i các cặp liên hợp giữa ứng suất và biến dạng có thể được sử dụng 
để xây dựng thế năng biến dạng trong toạ đô ̣ suy rộng được mô tả trong 
hệ toạ đô ̣ nút tuyệt đối. Thế năng biến da ̣ng có thể đươ ̣c mô tả trong số 
hạng của lực đàn dẻo như, 
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Trong phương tri ̀nh (4), ���� sử dụng để mô tả cho lư ̣c đàn dẻo suy rộng, 
nó đươ ̣c định nghĩa như, 
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Tất cả các công trong phương trình (1) đươ ̣c xác định theo sự thay đổi 
của chuyển vị khả dĩ trong véc tơ vị trí  toàn cục ���� và véc tơ xoay ���� ; 
những số hạng đầu tiên và thứ hai trong vế phải của phương tri ̀nh (1) 
được gây bởi ngoại lực và mô men. Trong đo ́, ���và ��� biểu thị sự phân 
bố của véc tơ ngoại lực và mô men một cách tương ứng, và đươ ̣c mô tả 
trong các thông sô ́ đô ́i tượng. 
Trong động lực ho ̣c, véc tơ vận tốc go ́c của phần tử � trong đô ́i tươ ̣ng � 
có thể được cho như sau [12], 

��� � ����� �� (6) 
Trong đó, ��� được đánh giá trong hê ̣ toạ đô ̣ toàn cục, vì vậy véc tơ xoay 
được mô tả trong biê ̉u thức sau, 

���� � ������� (7) 
Vì vậy, công của ngoại lực và mô men do sự thay đô ̉i của chuyển vị khả 
dĩ trong véc tơ vị trí toàn cục ���� và véc tơ xoay ����  trong phương trình 
(1) có thể được viết như, 
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(8) 

Trong đó, ���� là ngoại lực tác đô ̣ng bao gô ̀m trong lượng bản thân của 
đô ́i tượng, và no ́ được cho như trong phương trình sau, 
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Thay các phương trình (2), (4) và (9) vào (1), phương trình chuyê ̉n động 
của phần tư ̉ được mô tả trong các thông số đối tượng có thê ̉ nhận được 
dưới dạng cô đọng như, 

����� �� � ���� � ���� (10) 
b)Phương trình động lư ̣c ho ̣c của vâ ̣t rắn tuyệt đối 
Bánh xe tàu hoả có đô ̣ cứng rất lớn so sánh với các bộ phận kết cấu khác 
trong câ ̀u. Vì vậy trong mô phỏng, bánh xe tàu hoả được xem xét như 
vật rắn tuyệt đối cứng. Trong phân ti ́ch động lực học, động năng của 
bánh xe tàu lửa � được mô tả trong hệ toạ độ suy rộng và có thể được 
viết như, 

�� � 1
2 ���

������� � � 1
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��� ���� �  (11) 

Trong đó, �� và �� lần lược là ma trân khối lượng đươ ̀ng chéo, và ten xơ 
quán tính được định nghĩa trong các số hạng của hệ toạ độ toàn cục như 
sau, 

�� � �
�� 0 0
0 �� 0
0 0 ��

�, �� � �� ������� (12) 

Trong đó, �� biểu thị cho ten xơ quán tính của đô ́i tươ ̣ng ���, �� là ma trận 
hoán chuyê ̉n được định nghĩa trong bốn số hạng của Euler như: �� �

��� � ���  ���  ��� �, ma trận hoán chuyển đươ ̣c cho như, 
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(13) 

Phương trình chuyển động đối với vật rắn tuyệt đô ́i cứng được xây dựng 
trong dạng phổ biến của phương trình chuyển động Lagrange với các 
toạ độ suy rộng độc lập. Trong mô phỏng này, gô ́c toạ độ tham chiếu 
của vật thể được gắn tại tâm khối lượng của vật thể. Vì vậy, phương trình 
chuyê ̉n động của đô ́i tượng � có thể đươ ̣c phân tích thành 2 thành phần: 
chuyê ̉n động tịnh tiến và chuyển động xoay. Ngoài ra, phương tri ̀nh 
chuyê ̉n động đã tính đến ràng buô ̣c tham sô ́ Euler, ������� � � � 0,  
bằng cách sử dụng sự kết hơ ̣p với nhân tử Lagrange �� . Cuô ́i cùng hệ 
phương trình chuyển động của vật thể tuyệt đối cứng có thể được nhận 
như [12], 

��
�
��
�
�� �

���
��� � �

�
� ���

�

����
�
� ��             

�
�� �

���
��� ��

�
� ���

�

����
�
� ����� � ��������

 (14) 

Trong đó �� là lực suy rô ̣ng tác động lên đối tượng �, �� là ma trận phụ 
thuộc mô ̣t cách tuyến tính vào bô ́n thông số Euler, và được cho như 
trong phương trình, và �� là mô mem do lực suy rộng �� đối vơ ́i tro ̣ng 
tâm khối lượng.  
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� (15) 

Bây giờ một hệ bao gồm ��  đối tượng, được liên kết lẫn nhau bơ ̉i các 
ràng buộc động học được xem xét. Những ràng buộc này được mô tả 
dưới dạng m phương trình độc lập như, 

������ ���� � ���� �� � 0, �� � ����� ��� (16) 

Trong đó, �� � �������������với �� � ����� � ���, ��  là số lươ ̣ng đối 
tượng liên kết lẫn nhau bởi các ràng buô ̣c động học, và � là số phương 
trình độc lập. 
Bằng cách kết hợp các phương trình (11), (14) và Error! Reference 
source not found., đồng thời sử dụng kỹ thuật nhân tử Lagrange. Cuối 
cùng mô ̣t hệ phương trình chuyê ̉n động của đô ́i tượng � được thiết lập 
như, 
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���� � � ���� �� � ��� � ��  (17) 

Trong đó  là véc tơ của � nhân tử Lagrange, �� � �������� là lực suy 
rộng đối với �� , ��� � ������ � � ��� ���⁄  là một véc tơ vận tốc bậc hai xuất 
hiện do sự đạo hàm của động năng đối với toạ độ suy rô ̣ng của đối tượng 
��� và thời gian. 
c)Mô tả điều kiện tiếp xúc giữa ray và bánh tàu hoả 
Giả sử rằng ��  và ��  là hai điểm có tiềm năng tiê ́p xúc vơ ́i nhau nằm trên 
ray và bánh xe lửa tương ứng (xem Hình 3). 
 

 
Hình 3. Cơ chế tiê ́p xúc: a) Bánh xe lư ̉a và ray ta ́ch nhau; b) Bánh xe lư ̉a va ̀ ray tiếp xu ́c nhau. 

Ngoài ra, � là sự thâm nhập giữa bánh xe lửa và ray có thể được đánh giá 
tại mô ̣t điểm tiếp xúc từ các biến trạng thái giữa ray và hệ thô ́ng bánh 
tàu hoả được cho như (xem Hình 3), 

� � ���� (18) 
Lực tiếp xúc tại điểm tiếp xúc có thể đươ ̣c xác định sử dụng mô hình lực 
tiếp xúc Kelvin-Voigt và được xem xét như mô ̣t hàm với đối số là sự thâm 
nhập giữa ray và bánh xe �, và co ́ thể nhận được như [13], 

�� � �� � ��� (19) 
Trong đó �� là lực pháp tuyến, �� là tốc đô ̣ thâm nhập giữa bánh xe hoả 
và ray, � và � lần lược là hệ số hệ số độ cứng tiếp xúc và cản nhớt. Sự xác 
định lực pháp tuyê ́n và lực tiếp xúc trươ ̣t thường được sử dụng mô hình 
Coulobm đê ̉ làm mịn giữa sự chuyển đổi giữa hệ số ma sát tĩnh ���� và 
hệ số ma sát đô ̣ng ����, 

� � �� � ��� � ������|��| (20) 
Trong đó � là hằng số phá hoại, và vận tô ́c vô hướng pháp tuyến và tiếp 
tuyến giữa hai điê ̉m tiềm năng tiê ́p xúc ��  và ��  đươ ̣c tính như, 

�� � ��� �� � �� �����, �� � ��� �� � �� ����� (21) 
Trong đó �� �� � �� � � �� ����� vơ ́i �� � �� �� là vận tốc tại những điểm tiếp 
xúc trên ray và bánh xe hoả, � là véc tơ đơn vi ̣ pháp tuyến, và nó được 
định nghĩa như � � � ‖�‖⁄ . Ơ ̉ đây � là véc tơ đơn vị tiếp tuyến có thê ̉ 
nhận được bằng cách xoay véc tơ � ngược chiều kim đô ̀ng hồ mô ̣t góc 
90�. Tất cả các tham số trong phương trình (21) được định nghĩa trong 
Hình 3. 
Cuô ́i cùng hợp lực tiếp xúc và mô men đối vơ ́i tro ̣ng tâm khô ́i lượng của 
đối tươ ̣ng � và � được xác định một cách tương ư ́ng trong hai phương 
trình (22), (23),  

�� � ��� � ��� (22) �� � ���� � �� 
�� � ��� (23) �� � ����� � �� 

d)Phương trình động lực học hệ thống 

    
Hệ thống cầu đướng sắt được xem xét khảo sát như mô ̣t hệ thô ́ng đa 

đối tượng, nó là mô ̣t tập hơ ̣p của tất các các dạng đối tượng tuyệt đô ́i 
cứng và biến dạng tương tác vơ ́i nhau thông qua các khơ ́p nô ́i động học 
và các lực phần tử như đã trình bày trong phương trình (22), (23) và Error! 
Reference source not found.. Trong nghiên cứu này, các thủ tục tính 
toán số cho phép định nghĩa khớp nối giữa các đô ́i tươ ̣ng vật rắn tuyệt 
đối cứng và đối tượng vật rắn biến dạng, bằng cách sử dụng biểu thức 
tham chiếu của hệ toạ độ chuyển động. Đô ́i vơ ́i các đối tượng vật rắn 
biến dạng nó cho phép xây dựng và mô phỏng sử dụng hệ toạ độ nút 
tuyệt đô ́i. Véc tơ � bao gồm tất cả các toạ độ suy rộng sử dụng để mô tả 
động lực học của đô ́i tượng vật rắn tuyệt đô ́i cứng và biến dạng trong hệ 
thống cầu đươ ̀ng sắt cũng như sử dụng hệ toạ độ nút tuyệt đô ́i để mô tả 
biến dạng lớn. Tích hơ ̣p phương trình động lư ̣c học của ray, hê ̣ thống cầu 
(phương trình (10)), của bánh xe hoả (phương trình (17)) va ̀ hệ phương 
trình ràng buộc (phương trình (16)) bằng cách sử dụng phương pháp 
nhân tử Lagrange, một hệ của lực ràng buộc đươ ̣c mô tả bằng hệ các 
phương trình chuyển động có thể nhận được như,

   
 

���� � ������ �� � �� � �
���� � �� � �                            (24) 

Trong đó, � là ma trận khối lươ ̣ng hệ thống, �� là véc tơ của lực đàn dẻo 
suy rộng của đối tượng vật rắn biến dạng; �� là véc tơ lực suy rộng bao 
gồm: ngoại lực, trọng lực, và véc tơ vận tốc cầu phương của lực quán tính 
trong trươ ̀ng hợp sử dụng các công thức tham chiếu của hệ toạ độ di 
động; ��  mô ra ̉ ma trâ ̣n Jacobian của hệ phương trình ràng buô ̣c đối với 
toạ độ suy rộng;  là véc tơ nhân tử Lagrange, có thể được sử dụng giải 
các lực ràng buộc; �� mô ta ̉ cho véc tơ vận tốc cầu phương, có thê ̉ nhận 
được bằng cách đạo hàm hai lần phương trình ràng buộc đối với thời 
gian, và nó nhận được như phương trình cho dưới đây, 

�� � � ���� � ������ �� � ������� � (25) 
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Phương trình chủ đạo của hệ thống cầu đường sắt chịu các ràng buộc 
được mô tả bởi hệ phương trình đại số vi phân (differential algebraic 
equations-DAE) được cho bởi trong hê ̣ phương trình (24). mô ̣t cách tiếp 
cận phân tích động lực học dạng tường minh dựa trên sư ̣ thực hiện của 
quy tắt tích phân dạng tường minh cùng vơ ́i việc sử dụng ma trận phần 
tử đường chéo được đưa vào sử dụng để giải hệ phương tri ̀nh đại sô ́ vi 
phân (24). Đồng thời, phương trình chuyển động (24) đươ ̣c tích phân sử 
dụng sơ đồ trung tâm dạng tươ ̀ng minh. Ngoài ra, hệ thống ray và hệ 
thống cầu sử dụng mô hình vật liệu đàn dẻo, vì vậy phương pháp sử 
dụng tích hợp là thuật toán chuyển hướng được phát triển bơ ̉i Wilkins 
[14], và để xác định biến dạng dẻo tại bước thơ ̀i gian khảo sát, mô ̣t quy 
trình giải lặp như phương pháp Newton-Raphson [15] được sử dụng. 
Mục đích lơ ̀i giải là đi xác định cấu hình của hệ thống , và véc tơ nhân 
tử Lagrange . Sau đo ́ sử dụng  và   để xác định các thông số thứ cấp 
và các lực ràng buô ̣c. 
2.2. Phân tích ảnh hưởng ăn mòn bằng phương pháp phâ ̀n tư ̉ hư ̃u 
hạn 
2.2.1.Xây dựng mô hi ̀nh ăn mòn 
Hình học cầu khảo sát trong nghiên cư ́u nầy được lấy theo hô ̀ sơ thiết kế 
cầu Hiê ̣p Mỹ tại Km 1375+077, thuộc xã Cam Thạnh Đông, thành phô ́ 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, được Pháp xây dựng năm 1911. Câ ̀u gô ̀m hai 
nhịp khẩu độ nhịp 2x31.04 mét. Mô hình hình học của một nhịp điển 
hình đươ ̣c cho như trong Hình 4. Hệ thống tà vẹt được đặt lên trên hai 
dầm dọc giữa, hệ thống ray đặt trên hệ tà vẹt và trực tiếp tiếp nhận tải 
trọng của đoàn tàu truyê ̀n vào hệ dầm dọc giữa. Sau đo ́ hệ dầm dọc giữa 
sẽ phân tải trọng nhận được ra hai hệ dầm dọc biên được thiết kế có 
dạng vành lược (dàn cong). Cuô ́i cùng tải tro ̣ng được hệ thô ́ng dầm dọc 
truyền vào mố cầu. 
 
 

 
Hình 4. Mô hình hình học câ ̀u Hiệp Mỹ 

Mô hình ăn mòn của cầu được khảo sát thực tế, đo đạt kích thươ ́c ăn mòn 
trong đó chủ yếu là biên dạng và chiê ̀u sâu chính xác của vết ăn mo ̀n 
(nghiên cứu đánh giá phương pháp/kết quả đo đạt các vết ăn mòn được 
thực hiện trong một nghiên cứu khác). Sau đo ́ sử dụng biên dạng đo đạt 
và chiê ̀u sâu của vết ăn mo ̀n để xây dựng mô hình hình học tương đô ́i 
chính xác với vết ăn mo ̀n thực tế để mô phỏng đánh giá khả năng làm 
việc còn lại của kết cấu. Các hình dưới đây (Hình 5-Hình 7) mô tả biên 
dạng các vết ăn mo ̀n đo đạt và vết ăn mo ̀n sử dụng trong mô phỏng. 
 

 
Hình 5. Ăn mòn taị bản mã góc đâ ̀u cầu 

 
Hình 6. Ăn mòn bản cánh dưới dâ ̀m ngang 

 
Hình 7. Ăn mòn bản cánh dưới dâ ̀m dọc 

Kích thước của hệ thống dầm chịu lực của cầu được cho như trong Hình 8. 

 
Hình 8. a) tiết diê ̣n dầm ngang, b) tiết diê ̣n dâ ̀m dọc 

2.2.2.Phát sinh lưới   
Hệ thống cầu the ́p là sự tập hợp của những hệ thanh và dầm tổ hợp rất 
phức tạp, vì vậy quá trình phát sinh lưới sử dụng phần tử khô ́i gặp nhiều 
khó khăn. Trong nghiên cư ́u này đề xuất sử dụng phần tử C3D10M. Đây 
là loại phần tử tận dụng khả năng phát sinh lưới tứ diện tự động và loại 
phần tử này sẽ phát huy hiệu quả khi được sử dụng trong các bài toán 
biến dạng lớn và bài toán tiếp xúc. No ́ là mô ̣t trong như ̃ng phần tử được 
lựa chọn thay thế hiệu quả cho các phần tử tứ diện tuyến tính. Ngoài ra 
phần tử nầy rất phù hợp trong ky ̃ thuật tập trung khối lươ ̣ng (lumped 
mass formulation) trong phương pháp phân tích tường minh động lực 
học, duy trì áp lực tiê ́p xúc phân bố đều. Phát sinh lưới cho câ ̀u thép được 
cho như trong hình Hình 9. 

 
Hình 9. Phát sinh lưới câ ̀u thép 

Đối với hệ thô ́ng tà vẹt và ray có hình học dạng khối, nên việc sử dụng 
phâ ̀n tử khối 8 nút (C3D8R) để phát sinh lươ ́i sẽ phù hợp và kết quả chính 
xác có độ tin cậy cao. Kết quả phát sinh lưới cho trong Hình 10. 

 
Hình 10.  Phát sinh lưới hê ̣ thống ray và ta ̀ vẹt 

Đối với bánh xe lửa sử dụng phần tử tuyệt đô ́i cứng để phát sinh lươ ́i. 
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Phương trình chủ đạo của hệ thống cầu đường sắt chịu các ràng buộc 
được mô tả bởi hệ phương trình đại sô ́ vi phân (differential algebraic 
equations-DAE) được cho bởi trong hệ phương trình (24). mô ̣t cách tiếp 
cận phân tích động lực học dạng tường minh dựa trên sư ̣ thực hiện của 
quy tắt tích phân dạng tường minh cùng vơ ́i việc sử dụng ma trận phần 
tử đường chéo được đưa vào sử dụng để giải hệ phương tri ̀nh đại sô ́ vi 
phân (24). Đồng thời, phương trình chuyển động (24) đươ ̣c tích phân sử 
dụng sơ đồ trung tâm dạng tươ ̀ng minh. Ngoài ra, hệ thống ray và hệ 
thống cầu sử dụng mô hình vật liệu đàn dẻo, vì vậy phương pháp sử 
dụng tích hợp là thuật toán chuyển hướng được phát triển bơ ̉i Wilkins 
[14], và để xác định biến dạng dẻo tại bước thơ ̀i gian khảo sát, mô ̣t quy 
trình giải lặp như phương pháp Newton-Raphson [15] được sử dụng. 
Mục đích lơ ̀i giải là đi xác định cấu hình của hệ thống , và véc tơ nhân 
tử Lagrange . Sau đo ́ sử dụng  và   để xác định các thông số thứ cấp 
và các lực ràng buô ̣c. 
2.2. Phân tích ảnh hưởng ăn mòn bằng phương pháp phâ ̀n tư ̉ hư ̃u 
hạn 
2.2.1.Xây dựng mô hi ̀nh ăn mòn 
Hình học cầu khảo sát trong nghiên cư ́u nầy được lấy theo hô ̀ sơ thiết kế 
cầu Hiê ̣p Mỹ tại Km 1375+077, thuộc xã Cam Thạnh Đông, thành phô ́ 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, được Pháp xây dựng năm 1911. Câ ̀u gô ̀m hai 
nhịp khẩu độ nhịp 2x31.04 mét. Mô hình hình học của một nhịp điển 
hình đươ ̣c cho như trong Hình 4. Hệ thống tà vẹt được đặt lên trên hai 
dầm dọc giữa, hệ thống ray đặt trên hệ tà vẹt và trực tiếp tiếp nhận tải 
trọng của đoàn tàu truyê ̀n vào hệ dầm dọc giữa. Sau đo ́ hệ dầm dọc giữa 
sẽ phân tải trọng nhận được ra hai hệ dầm dọc biên được thiết kế có 
dạng vành lược (dàn cong). Cuô ́i cùng tải tro ̣ng được hệ thô ́ng dầm dọc 
truyền vào mố cầu. 
 
 

 
Hình 4. Mô hình hình học câ ̀u Hiệp Mỹ 

Mô hình ăn mòn của cầu được khảo sát thực tế, đo đạt kích thươ ́c ăn mòn 
trong đó chủ yếu là biên dạng và chiê ̀u sâu chính xác của vết ăn mo ̀n 
(nghiên cứu đánh giá phương pháp/kết quả đo đạt các vết ăn mòn được 
thực hiện trong một nghiên cứu khác). Sau đo ́ sử dụng biên dạng đo đạt 
và chiê ̀u sâu của vết ăn mo ̀n để xây dựng mô hình hình học tương đô ́i 
chính xác với vết ăn mo ̀n thực tế để mô phỏng đánh giá khả năng làm 
việc còn lại của kết cấu. Các hình dưới đây (Hình 5-Hình 7) mô tả biên 
dạng các vết ăn mo ̀n đo đạt và vết ăn mo ̀n sử dụng trong mô phỏng. 
 

 
Hình 5. Ăn mòn taị bản mã góc đâ ̀u cầu 

 
Hình 6. Ăn mòn bản cánh dưới dâ ̀m ngang 

 
Hình 7. Ăn mòn bản cánh dưới dâ ̀m dọc 

Kích thước của hệ thống dầm chịu lực của cầu được cho như trong Hình 8. 

 
Hình 8. a) tiết diê ̣n dầm ngang, b) tiết diê ̣n dâ ̀m dọc 

2.2.2.Phát sinh lưới   
Hệ thống cầu the ́p là sự tập hợp của những hệ thanh và dầm tổ hợp rất 
phức tạp, vì vậy quá trình phát sinh lưới sử dụng phần tử khô ́i gặp nhiều 
khó khăn. Trong nghiên cư ́u này đề xuất sử dụng phần tử C3D10M. Đây 
là loại phần tử tận dụng khả năng phát sinh lưới tứ diện tự động và loại 
phần tử này sẽ phát huy hiệu quả khi được sử dụng trong các bài toán 
biến dạng lớn và bài toán tiếp xúc. No ́ là mô ̣t trong như ̃ng phần tử được 
lựa chọn thay thế hiệu quả cho các phần tử tứ diện tuyến tính. Ngoài ra 
phần tử nầy rất phù hợp trong ky ̃ thuật tập trung khối lươ ̣ng (lumped 
mass formulation) trong phương pháp phân tích tường minh động lực 
học, duy trì áp lực tiê ́p xúc phân bố đều. Phát sinh lưới cho câ ̀u thép được 
cho như trong hình Hình 9. 

 
Hình 9. Phát sinh lưới câ ̀u thép 

Đối với hệ thô ́ng tà vẹt và ray có hình học dạng khối, nên việc sử dụng 
phâ ̀n tử khối 8 nút (C3D8R) để phát sinh lươ ́i sẽ phù hợp và kết quả chính 
xác có độ tin cậy cao. Kết quả phát sinh lưới cho trong Hình 10. 

 
Hình 10.  Phát sinh lưới hê ̣ thống ray và ta ̀ vẹt 

Đối với bánh xe lửa sử dụng phần tử tuyệt đô ́i cứng để phát sinh lươ ́i. 

Phần tử tuyệt đô ́i cứng là tập hợp của tất cả các nút có chuyển động được 
điều chỉnh bởi chuyển động của một nút duy nhất và nó được gọi là nút 
tham chiếu cho đối tươ ̣ng tuyệt đô ́i cứng. Hình dạng của một vật cứng 
tuyệt đối được định nghĩa là bề mặt phân tích thu được bằng cách quay 
hoặc trượt một hình 2D hoặc như một sự rời rạc vật cứng tuyê ̣t đô ́i thu 
được bằng cách tạo lưới với các nút và các phần tử của nó. Hình dạng 
của một vật cứng tuyệt đối không thay đổi trong suốt quá trình mô 
phỏng nhưng nó có thể trải qua một chuyển động hữu hạn. Khối lượng 
và quán tính của một vật cứng tuyệt đối rời rạc có thể được tính dựa trên 
sự phân bố của các phần tử cứng tuyệt đô ́i hoặc nó có thể được chỉ định 
trực tiếp. Chuyển động của vật cứng tuyê ̣t đô ́i có thể được xác định bởi 
sự áp đặt từ các điều kiện biên của nút tham chiếu của nó. Tải trọng trên 
vật cứng tuyệt đô ́i được tạo ra từ tải tập trung tác dụng lên các nút và tải 
phân bố tác động lên phần tử hay tải trọng tác động lên nút tham chiếu 
của vật cứng. Các vật cứng tuyệt đô ́i tương tác rộng rãi với phần còn lại 
của mô hình thông qua các nút liên kê ́t với các yếu tố biến dạng và thông 
qua tiếp xúc với các yếu tố biến dạng. Kết quả của sự phát sinh lươ ́i của 
bánh xe lửa đươ ̣c Hình 11. 

 
Hình 11. Phát sinh lưới bánh xe hoả 

2.2.3.Mô hình vật liệu 
Mô hình vật liệu thép sử dụng trong thiết kế cầu là mô hình đàn dẻo với 
tiêu chuẩn chảy dẻo Von-Mises được sử dụng để mô tả ứng xử vật liệu 
thép. Quan hệ ứng suất biến dạng được sử dụng trong mô hình vật liệu 
thép cho trong Hình 12. Mô đuyn đàn hồi của thép làm cầu và ray được 
lấy , hệ số nở hông Poisson được lấy . 

 
Hình 12. Quan hệ giữa ứng suất va ̀ biê ́n dạng của vâ ̣t liê ̣u thép 

Tính chất cơ lý của gỗ làm tà vẹt được lấy theo TCVN 1462–86 và TCVN 
1072:1971, đồng thời tham khảo theo nghiên cứu của Samuel [16]. Mô 
đun đàn hồi của gỗ  và hệ số Poisson   [17]. 
2.2.4.Tải trọng tác động 
a)Ti ̃nh tải 
Tĩnh tải: bao gô ̀m tro ̣ng lượng bản thân cầu thép, tà vẹt và ray. Giá trị 
trung bình của các tải tro ̣ng thành phần được tính dựa trên hệ số độ lệch 
, giá trị cu ̉a tải tro ̣ng thiết kế thành phần. Trong nghiên cứu này giá trị 
đô ̣ lệch và hệ số biến động được xác định từ nghiên cứu của Nowak [18], 
được cho như trong Bảng 1: 

Bảng 1. Hệ số độ lệch va ̀ hê ̣ số biến động của tĩnh tải. 
Dạng công trình Hệ số độ lệch () Hệ số biến động ( ) 

Nhà cửa 1.00 0.08-0.10 
Cầu 1.03-1.05 0.08-0.10 

b)Hoạt tải và tải động lực học 
Trong nghiên cứu này hoạt tải được phân tích động lực học phần tử hữu 
hạn, trong mô phỏng có tính đến chiều dài nhịp cầu, trọng lượng di động 
của đoàn tàu khi thay đổi vị trí trên cầu sẽ ảnh hưởng cụ thể đến từng bộ 
phận kết cấu trong cầu. 
Đối vơ ́i hệ thống đươ ̀ng ray tàu hỏa Việt Nam, khổ ray 1 mét, tải tro ̣ng 
của đầu máy, toa hành khách và toa hàng được khảo sát trong điều kiện 
bất lợi nhất với các thông số cụ thể như: tải trọng đầu máy Đông Phương 
Hồng (ĐM 19E) là nặng nhất 81.4 tấn, toa khách và toa hàng tải trọng 
nặng nhất là 48 tấn, tải tro ̣ng trục của đầu máy và toa xe được phân bô ́ 
là như nhau 14 tấn/trục, tải tro ̣ng phân bố đều 4.1 tấn/m. Tải tro ̣ng phân 
bố trục của đầu máy, toa khách và toa hàng được minh họa trong các 
hình dưới đây:  

 

 
Hình 13. Ta ̉i trọng tru ̣c đầu máy ta ̀u hỏa 

 
Hình 14. Tải trọng tru ̣c toa hàng 

 
Hình 15. Tải trọng tru ̣c toa khách 

2.2.5.Điê ̀u kiện biên 
Hệ thống dầm cầu được gối vào các mố trụ cầu thông qua các gô ́i liên 
kết được cấu tạo cho như trong Hình 16. Các kết cấu gô ́i được cấu tạo để 
nhịp dầm được làm việc hoàn toàn giống như cấu ta ̣o của các gối trong 
dầm đơn giản. Với cấu tạo này hoàn toàn được mô hình hóa điều kiê ̣n 
biên của mô hình cầu trong phân ti ́ch số, làm cho mô hình số có thể làm 
việc tương tự vơ ́i mô hình làm việc thực tế của hệ dầm. Điều kiê ̣n biên 
của bài toán đươ ̣c mô tả trong Hình 17. 
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Hình 16. Chi tiết cấu ta ̣o gối cu ̉a nhịp cầu va ̀o mố tru ̣ 

 
Hình 17. Điê ̀u kiện biên mô phỏng sự la ̀m viê ̣c của cầu 

 
3. Phân tích kết quả 
Hệ thống kết cấu cầu gồm hệ dầm dọc và dầm ngang hê ̣ thanh 
cong/vành lươ ̣c và các hệ thanh giằng xiên khác. Trong đó hệ thô ́ng kết 
cấu chính gồm hệ dầm dọc và dầm ngang được ky ́ hiệu cho như trong 
Hình 18. Để phân tích toàn bộ kết cấu trong cầu sẽ làm cho khối lượng 
bài báo quá lớn, ngoài ra phương pháp đánh giá ảnh hươ ̉ng của ăn mo ̀n 
đến sự làm việc của từng bộ phận kết cấu trong cầu hoàn toàn giống 
nhau. Do đo ́ trong bài báo chọn kết cấu quan tro ̣ng nhất là dầm dọc DD1, 
nơi có hệ thống tà vẹt và ray đặt trực tiếp để phân tích. 

 
Hình 18. Mặt bằng ký hiệu hê ̣ kê ́t cấu chính (dâ ̀m dọc va ̀ dầm ngang) của cầu 

Từ kết quả phân tích về chuyển vị và ứng suất có thể đánh giá đươ ̣c sự 
suy giảm khả năng làm việc của cầu. Trong phần này chỉ đi phân tích 
đánh giá kết quả chuyển vị và ứng suất tại thời điểm xây dựng cầu và 
thời điểm hiện tại, các thơ ̀i điểm còn lại được thực hiện trong một nghiên 
cứu khác. 
Khi đoa ̀n tàu chuyê ̉n động toàn bộ tải tro ̣ng của đoàn tàu được truyền 
vào hệ thống ray thông qua sự tiếp xúc giữa bánh xe hoả và ray. Tải tro ̣ng 
của mỗi bánh xe truyền vào ray khoảng 14 tấn (xem phần mô hình tải 
trọng), tải tro ̣ng này di chuyển dọc ray theo thơ ̀i gian phụ thuộc vào vận 
tốc của đoàn tàu. Trong nghiên cư ́u lấy vận tốc cho phép của đoàn tàu 
khi qua cầu là 45�����, và tiến hành thiết lập mô hình tải tro ̣ng động 
cho bài toán. Chiều dài nhịp cầu là 3�.04�� qua phân tích ti ́nh toán thì 
sau thơ ̀i gian �.548� thì đoàn tàu sẽ đến đầu cầu bên kia. Bài báo sẽ trích 
xuất kết quả phân tích trong khoảng thơ ̀i gian � � �.548�.  
3.1 Phân tích chuyển vi ̣ 
Kết quả phân tích tiê ́n hành trong 20 bước thời gian, và ứng xử của 
chuyê ̉n vị khi đoàn tàu di chuyển với 20 bươ ́c thời gian cũng được phân 
tích tương ư ́ng. Nhưng do khô ́i lươ ̣ng quá lơ ́n trong bài báo chỉ trình bày 
tại mô ̣t bươ ́c thơ ̀i gian giữa và bước thời gian cuối cùng như trong Hình 
19 và Hình 20. 

 
Hình 19. So sánh chuyển vị của dầm DD1 khi cầu chưa bi ̣ ăn mòn và cầu đa ̃ bị ăn mòn hiện ta ̣i 

(t=0.8514s) 

 
Hình 20. So sánh chuyển vị của dầm DD1 khi cầu chưa bi ̣ ăn mòn và câ ̀u đa ̃ bị ăn mòn hiện ta ̣i 

(t=1.548s) 
Kết quả phân tích cho thấy khi đoàn tàu di chuyển vào nhịp cầu, chuyển 
vị tại những bước thơ ̀i gian đầu tiên không lớn và dao động quanh vị trí 
cân bằng ban đầu. Khi đoàn tàu tiê ́n sâu vào trong nhịp thì dầm bắt đầu 
võng sâu. Kết quả đã phản ánh chính xác bản chất vật lý của mô hình làm 
việc thật của cầu dươ ́i tải trọng di động của đoàn tàu. Dựa vào những 
biểu đô ̀ ứng xử của chuyển vị chúng ta có thể đánh giá chính xác ứng xư ̉ 
của dầm tại từng thời điểm nhằm mang lại kết quả với độ chính xác cao. 
Khi đoàn tàu đạt đến bước thời gian cuối cùng (� � �.548�) lúc này tải 
trong đoàn tàu chất đầy nhịp dầm và chuyển vị tại bước thời gian này 
đạt giá trị cực đại. Kết quả mô phỏng cho thấy chuyển vị của dầm tại thời 
điểm lúc chưa bị ăn mo ̀n và lúc bị ăn mo ̀n tại thời điểm hiện tại (108 năm) 
lần lược là 5.04��� và �.�8���. Như vậy ơ ̉ tuô ̉i thọ 108 năm dưới đoàn 
tải tro ̣ng của tàu chuyê ̉n vị của dầm sau khi bị ăn mo ̀n tăng 38.5%. 
Chuyển vị của dầm là một trong như ̃ng tiêu chí được sử dụng để đánh 
khả năng làm việc còn lại của kết cấu sau khi bị ăn mo ̀n, và từ đó có thể 
đề ra được những biê ̣n pháp khắc phục tác hại ăn mo ̀n nhằm tăng đô ̣ 
cứng/khả năng làm việc của dầm. 
3.2 Phân tích ư ́ng suất 
Phổ phân bố ứng suất trong dầm DD1 được phân tích trong 20 bước thời 
gian, tương tự kết quả được trình bày tại bươ ́c thơ ̀i gian giữa và cuối như 
Hình 21 và Hình 22. Chú ý rằng ray trong nhịp cầu 3�.04� được chia làm 
3 đoạn nối với nhau nhă ̀m tránh hiện tượng ứng suất nhiệt gây ra. Cụ thể 
hai đoạn ray đầu là ��.5� và đoạn ray cuối là 5.�3�, do đo ́ sự truyền tải 
trọng đoàn tàu vào ray và ray truyền vào tà vẹt và tà vẹt truyền vào dầm 
cũng khác nhau. Vì ray sẽ phân bố lực vào tà vẹt, nên khi tải tro ̣ng đoàn 
tàu chưa vào đoạn ray khác thì nô ̣i lực của ray, tà vẹt và dầm ơ ̉ đoạn ray 
đó ít chịu ảnh hưởng của tải tro ̣ng đoàn tàu. Vì vậy phổ phân bố ứng suất 
trong cầu tương đô ́i phức tạp. Vị trí các đỉnh trong biê ̉u đô ̀ ứng suất là vị 
trí của dầm ngang gác lên dầm do ̣c DD1. Kết quả cho thấy khi dầm bị ăn 
mo ̀n thì sự tập trung ứng suất trong dầm sẽ cao hơn khi dầm chưa bị ăn 
mòn. Tương tự như trong ư ́ng xử của chuyển vị, ứng suất lớn nhất nằm 
ở bước thời cuối cùng t=1.548s, tại thời điểm này ứng suất lúc dầm chưa 
bị ăn mo ̀n là ��0���� và ứng suất của dầm sau khi bị ăn mòn tại thời 
điểm hiê ̣n tại (108 năm) là �������. Vậy sự tập trung ứng suất tại thời 
điểm ăn mòn vượt so với thời điểm ban đầu là 40.8%. Ứng suất Von-
misses là một trong những chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc còn lại 
của kết cấu khi so sánh với ứng suất tới hạn cho phép của dầm. Đối với 
tải tro ̣ng động lực học có những đỉnh ứng suất tăng đột ngột gây ra sự 
nguy hiểm rất lớn đối vơ ́i dầm. Nếu các đỉnh ứng suất này nằm tại những 
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Hình 16. Chi tiết cấu ta ̣o gối cu ̉a nhịp cầu va ̀o mố tru ̣ 

 
Hình 17. Điê ̀u kiện biên mô phỏng sự la ̀m viê ̣c của cầu 

 
3. Phân tích kết quả 
Hệ thống kết cấu cầu gô ̀m hệ dầm dọc và dầm ngang hê ̣ thanh 
cong/vành lươ ̣c và các hệ thanh giằng xiên khác. Trong đó hệ thô ́ng kết 
cấu chính gồm hệ dầm do ̣c và dầm ngang được ky ́ hiệu cho như trong 
Hình 18. Để phân tích toàn bộ kết cấu trong cầu sẽ làm cho khối lượng 
bài báo quá lớn, ngoài ra phương pháp đánh giá ảnh hươ ̉ng của ăn mo ̀n 
đến sự làm việc của từng bộ phận kết cấu trong cầu hoàn toàn giống 
nhau. Do đo ́ trong bài báo chọn kết cấu quan tro ̣ng nhất là dầm dọc DD1, 
nơi có hê ̣ thống tà vẹt và ray đặt trực tiếp để phân tích. 

 
Hình 18. Mặt bằng ký hiệu hê ̣ kê ́t cấu chính (dâ ̀m dọc va ̀ dầm ngang) của cầu 

Từ kết quả phân tích về chuyển vị và ứng suất có thể đánh giá đươ ̣c sự 
suy giảm khả năng làm việc của cầu. Trong phần này chỉ đi phân tích 
đánh giá kết quả chuyển vị và ứng suất tại thời điểm xây dựng cầu và 
thời điểm hiện tại, các thơ ̀i điểm còn lại được thực hiện trong một nghiên 
cứu khác. 
Khi đoa ̀n tàu chuyê ̉n động toàn bộ tải tro ̣ng của đoàn tàu được truyền 
vào hệ thống ray thông qua sự tiếp xúc giữa bánh xe hoả và ray. Tải tro ̣ng 
của mỗi bánh xe truyền vào ray khoảng 14 tấn (xem phần mô hình tải 
trọng), tải tro ̣ng này di chuyển dọc ray theo thơ ̀i gian phụ thuộc vào vận 
tốc của đoàn tàu. Trong nghiên cư ́u lấy vận tốc cho phép của đoàn tàu 
khi qua cầu là 45�����, và tiến hành thiết lập mô hình tải tro ̣ng động 
cho bài toán. Chiều dài nhịp cầu là 3�.04�� qua phân tích ti ́nh toán thì 
sau thơ ̀i gian �.548� thì đoàn tàu sẽ đến đầu cầu bên kia. Bài báo sẽ trích 
xuất kết quả phân tích trong khoảng thơ ̀i gian � � �.548�.  
3.1 Phân tích chuyển vi ̣ 
Kết quả phân tích tiê ́n hành trong 20 bước thời gian, và ứng xử của 
chuyê ̉n vị khi đoàn tàu di chuyển với 20 bươ ́c thời gian cũng được phân 
tích tương ư ́ng. Nhưng do khô ́i lươ ̣ng quá lơ ́n trong bài báo chỉ trình bày 
tại mô ̣t bươ ́c thơ ̀i gian giữa và bước thời gian cuối cùng như trong Hình 
19 và Hình 20. 

 
Hình 19. So sánh chuyển vị của dầm DD1 khi cầu chưa bi ̣ ăn mòn và cầu đa ̃ bị ăn mòn hiện ta ̣i 

(t=0.8514s) 

 
Hình 20. So sánh chuyển vị của dầm DD1 khi cầu chưa bi ̣ ăn mòn và câ ̀u đa ̃ bi ̣ ăn mòn hiện ta ̣i 

(t=1.548s) 
Kết quả phân tích cho thấy khi đoàn tàu di chuyển vào nhịp cầu, chuyển 
vị tại những bước thơ ̀i gian đầu tiên không lớn và dao động quanh vị trí 
cân bằng ban đầu. Khi đoàn tàu tiê ́n sâu vào trong nhịp thì dầm bắt đầu 
võng sâu. Kết quả đã phản ánh chính xác bản chất vật lý của mô hình làm 
việc thật của cầu dươ ́i tải trọng di động của đoàn tàu. Dựa vào những 
biểu đô ̀ ứng xử của chuyển vị chúng ta có thể đánh giá chính xác ứng xư ̉ 
của dầm tại từng thời điểm nhằm mang lại kết quả với độ chính xác cao. 
Khi đoàn tàu đạt đến bước thời gian cuối cùng (� � �.548�) lúc này tải 
trong đoàn tàu chất đầy nhịp dầm và chuyển vị tại bước thời gian này 
đạt giá trị cực đại. Kết quả mô phỏng cho thấy chuyển vị của dầm tại thời 
điểm lúc chưa bị ăn mòn và lúc bị ăn mo ̀n tại thời điê ̉m hiện tại (108 năm) 
lần lược là 5.04��� và �.�8���. Như vậy ơ ̉ tuổi thọ 108 năm dưới đoàn 
tải tro ̣ng của tàu chuyê ̉n vị của dầm sau khi bị ăn mo ̀n tăng 38.5%. 
Chuyển vị của dầm là một trong như ̃ng tiêu chí được sử dụng để đánh 
khả năng làm việc còn lại của kết cấu sau khi bị ăn mo ̀n, và từ đó có thể 
đề ra được những biê ̣n pháp khắc phục tác hại ăn mo ̀n nhằm tăng đô ̣ 
cứng/khả năng làm việc của dầm. 
3.2 Phân tích ư ́ng suất 
Phổ phân bố ứng suất trong dầm DD1 được phân tích trong 20 bước thời 
gian, tương tự kết quả được trình bày tại bươ ́c thơ ̀i gian giữa và cuối như 
Hình 21 và Hình 22. Chú ý rằng ray trong nhịp cầu 3�.04� được chia làm 
3 đoạn nối với nhau nhằm tránh hiện tượng ứng suất nhiệt gây ra. Cụ thể 
hai đoạn ray đầu là ��.5� và đoạn ray cuối là 5.�3�, do đo ́ sự truyền tải 
trọng đoàn tàu vào ray và ray truyền vào tà vẹt và tà vẹt truyền vào dầm 
cũng khác nhau. Vì ray sẽ phân bố lực vào tà vẹt, nên khi tải tro ̣ng đoàn 
tàu chưa vào đoạn ray khác thì nội lực của ray, tà vẹt và dầm ơ ̉ đoạn ray 
đó ít chịu ảnh hưởng của tải tro ̣ng đoàn tàu. Vì vậy phổ phân bố ứng suất 
trong cầu tương đô ́i phức tạp. Vị trí các đỉnh trong biê ̉u đô ̀ ứng suất là vị 
trí của dầm ngang gác lên dầm dọc DD1. Kết quả cho thấy khi dầm bị ăn 
mo ̀n thì sự tập trung ứng suất trong dầm sẽ cao hơn khi dầm chưa bị ăn 
mòn. Tương tự như trong ư ́ng xử của chuyển vị, ứng suất lớn nhất nằm 
ở bước thời cuối cùng t=1.548s, tại thời điểm này ứng suất lúc dầm chưa 
bị ăn mo ̀n là ��0���� và ứng suất của dầm sau khi bị ăn mòn tại thời 
điểm hiê ̣n tại (108 năm) là �������. Vậy sự tập trung ứng suất tại thời 
điểm ăn mòn vượt so với thời điê ̉m ban đầu là 40.8%. Ứng suất Von-
misses là một trong những chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc còn lại 
của kết cấu khi so sánh với ứng suất tới hạn cho phép của dầm. Đô ́i với 
tải tro ̣ng động lực học có những đỉnh ứng suất tăng đột ngột gây ra sự 
nguy hiểm rất lớn đối vơ ́i dầm. Nếu các đỉnh ứng suất này nằm tại những 
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vị trí tiết diện xung yếu và bị ăn mo ̀n lớn thì sẽ dẫn đến nguy cơ gây phá 
huỷ cho dầm rất cao. Trong kê ́t quả phân tích như ̃ng đỉnh ứng suất xuất 
hiện do sự truyền lực của những dầm ngang vào, ngoài ra tại những vị 
trị bị ăn mòn cũng gây ra các đình ứng suất tăng vo ̣t. Tư ̀ nhận xét thông 
qua phổ phân bố ứng suất chúng ta sẽ đánh giá chính xác từng vị trí 
nguy hiểm do ăn mo ̀n gây ra trên dầm và từ đo ́ đề xuất giải pháp khắc 
phục. 

 
Hình 21. So sa ́nh phổ ứng suâ ́t cu ̉a dầm DD1giữa câ ̀u chưa bị ăn mo ̀n va ̀ cầu đa ̃ bi ̣ ăn mòn hiê ̣n tại 

(t=0.8514s) 

 
Hình 22. So sa ́nh phổ ứng suâ ́t cu ̉a dầm DD1giữa câ ̀u chưa bị ăn mo ̀n va ̀ cầu đa ̃ bi ̣ ăn mòn hiê ̣n tại 

(t=1.548s) 
4. Kết luận và kiến nghị 
Kết quả mô pho ̉ng cho thấy đối vơ ́i tuổi thọ cầu từ 100 đến 120 năm thì 
ảnh hươ ̉ng của sự ăn mo ̀n làm giảm khả năng chịu uô ́n và võng từ 40% 
đến 45%. Khả năng ảnh hưởng này rất lơ ́n, gây nguy hiê ̉m cho phương 
tiên lưu thông. Vậy đối vơ ́i những cầu có tuổi tho ̣ này cần phải có biện 
pháp kiểm tra thươ ̀ng xuyên nhằm đảm bảo sự an toàn trong quá trình 
khai thác. 
Kết quả khảo sát cho thấy bản cánh thươ ̀ng ăn mo ̀n mặt, bản bụng 
thường ăn mòn điểm. Do vậy đối với biê ̣n pháp duy tu bảo dưỡng đô ́i 
với bản cánh thì nên thay bản cánh mơ ́i, trong khi đó đô ́i với bản bụng 
nên sử dụng các tấm ốp gia cường nhằm giảm chi phí duy tu bảo dưỡng 
đến mức thấp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo được khả năng làm việc 
của từng cấu kiê ̣n trong cầu. 
Kết quả nghiên cứu chứng minh sư ̣ kết hơ ̣p giữa phương pháp phân tích 
phần tử hữu hạn sử dụng phương pháp động lực học đô ́i với cơ hê ̣ đa 
đô ́i tươ ̣ng với sô ́ liệu ăn mòn đo đạt thực tế, có thể đánh giá đươ ̣c khả 
năng chịu lực còn lại của cầu vơ ́i đô ̣ tin cậy cao. Đây là một trong những 
phương pháp có chi phí thấp, tiết kiê ̣m, phù hợp với điều kiện kinh tế 

của đất nước ta hiện nay còn nhiê ̀u khó khăn. 
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Nghiên cứu chế tạo cốt liệu nhẹ từ tro bay của nhà máy nhiệt điện than và nhà máy xử lý rác công nghiệp
Phân tích, tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dựa trên thí nghiệm Osterberg bằng mô phỏng Plaxis 2D 
Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu xỉ thép đến tính chất của bê tông cường độ cao 

Ảnh hưởng của tro bay và silica fume đến sự phát triển nhiệt độ trong quá trình hydrate hóa của bêtông trong điều kiện bán đoạn 
nhiệt độ
Đặc tính cường độ nén và uốn kéo của bê tông tính năng siêu cao sử dụng cốt liệu lớn
Phân tích tính toán hợp lý móng bè cọc theo sự phân bố tải trọng 

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo RBF dự báo phân loại dự án bot giao thông dựa trên yếu tố vượt chi phí trong giai
đoạn thi công
Hàm lượng kim loại nặng trong cá đóng hộp tiêu thụ tại Việt Nam 
Nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong lập quy hoạch xây dựng mạng lưới
 đường bộ thủ đô Hà Nội
Áp dụng phương pháp taguchi để thiết kế thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của nhóm trụ xi măng đất
Nghiên cứu hiệu quả gia cường cột trong công trình cao tầng bê tông cốt thép bằng tấm CFRP 
Một cách tiếp cận về quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng   
Ảnh hưởng của tro bay và silicafume đến tính công tác của bê tông tự lèn sử dụng cho công trình siêu cao tầng 

Đánh giá sự hiệu quả trong giai đoạn vận hành của những dự án được cấp chứng chỉ công trình xanh tại Việt Nam
Phân tích nội lực sàn tầng hầm trong quá trình thi công tầng hầm bằng phương pháp top-down 
Nghiên cứu thực nghiệm về vật liệu nhẹ geo foam ứng dụng cho việc giảm lún nền đường đầu cầu đắp cao ở khu vực miền núi 
Ảnh hưởng của tro bay đến cường độ nén của chất kết dính ở nhiệt độ cao
Dánh giá sự tương quan của tải trọng gió và động đất tác động lên kết cấu nhà nhiều tầng tại Tp.HCM
Một số giải pháp kết nối nhà ga đường sắt đô thị với các phương thức giao thông đô thị khác,  
Áp dụng thực tế cho nhà ga “vành đai 3” trên tuyến đường sắt đô thị 2A Hà Nội 
Ứng dụng BIM trong công nghệ bê tông lắp ghép tấm tường chịu lực ở Việt Nam
Ảnh hưởng của điều kiện dưỡng hộ ẩm đến khả năng kháng co ngót của bê tông tự lèn 
Đánh giá độ tin cậy kết cấu cầu đường sắt dưới sự tấn công ăn mòn 
Chiếu sáng tự nhiên tuân thủ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các Công trình Xây dựng sử dụng Năng lượng hiệu quả – Quy trình
 tích hợp thiết kế và mô phỏng
Nghiên cứu sử dụng bê tông xi măng rỗng   thoát nước mặt cho đường nội bộ và vỉa hè đường

Doanh nghiệp xây lắp Việt Nam – Đặc điểm, thực trạng và dự báo
Thiết kế thành phần bê tông cường độ rất cao sử dụng tổ hợp phụ gia Khoáng silica fume –tro bay và các vật liệu sẵn có ở Việt Nam
Nghiên cứu một số tính chất bê tông cường độ rất cao sử dụng phụ gia khoáng silica fume và tro bay
Những hạn chế, bất cập và những khó khăn, vướng mắc về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai
Cơ sở pháp lý để áp dụng phương pháp điều chỉnh đất (Land Readjustment) trong quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị tại Việt Nam
Cam kết của người lao động – cơ sở lý thuyết và một số vấn đề thực tiễn áp dụng trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
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Lưu Văn Sáng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn
Lưu Văn Sáng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn

Hoàng Văn Giang
Nguyễn Dư Minh

Hoàng Hải Vân
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Huỳnh Thị Hồng Thúy
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GS.TS Nguyễn Việt Anh (Thư ký)
GS.TS Phan Quang Minh
GS.TS Phạm Xuân Anh
GS.TS Ngô Tuấn
GS.TS Nguyễn Quốc Thông
PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
PGS.TS Vũ Ngọc Anh
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vật liệu. Tốc độ phát triển ứng suất ở điều kiện dưỡng ẩm được kéo dài 
có thể thấy rõ ở độ dốc của quá trình phát triển biến dạng trong Hình 3 
giá trị tốc độ ứng suất trung bình thể hiện trong Bảng 6 đối với cấp phối 
sử dụng 25% tro bay chịu 7 ngày dưỡng hộ ẩm so với cấp phối tương tự 
khi được dưỡng hộ ẩm 3 ngày.  

Tóm lại, việc lựa chọn điều kiện dưỡng hộ ẩm phù hợp, mặc dù làm 
giảm tốc độ ứng suất co ngót của bê tông trong độ tuổi quan trọng và 
cho phép phát triển đạt cường độ theo yêu cầu thiết kế, nhưng cũng làm 
tăng độ cứng của vật liệu và do đó có thể tăng nguy cơ nứt khi tháo dỡ 
lớp dưỡng hộ ẩm bằng vải bố ướt phủ màng nilon. 

4. Kết luận 
Từ những kết quả thực nghiệm, một số kết luận trong bài nghiên cứu 

này có thể được rút ra như sau: 
- Việc sử dụng hàm lượng tro bay thay thế hàm lượng xi măng đã làm 

tăng tính công tác của hỗn hợp BTTL và vẫn đảm bảo cường độ chịu nén 
theo yêu cầu thiết kế cấp phối. 

- Kết quả thí nghiệm vòng kiềm chế theo tiêu chuẩn ASTM C1581 cho 
thấy tro bay sử dụng đến 25% sẽ giúp cải thiện khả năng kháng co ngót 
của BTTL.  

- Ngoài ra, dưỡng hộ ẩm trong ít nhất 3 ngày cùng với việc sử dụng 
hàm lượng tro bay thay thế hàm lượng xi măng là 25% có thể làm tăng 
đáng kể mức độ kháng co ngót của BTTL. 

- Việc sử dụng 15% tro bay thay thế xi măng có mức độ kháng co ngót 
thấp nhất so với việc sử dụng 0% và 25% tro bay ở điều kiện dưỡng hộ 
ẩm 1 ngày.  
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Đánh giá độ tin cậy kết cấu cầu đường sắt dưới sự tấn 
công ăn mòn  
Structural reliability assessment for steel railway bridge under corrosion attack  
 

Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật 
 
 

 

TÓM TẮT 
Sự tiến bộ trong những năm gần đây đô ́i vơ ́i mô hình thống kê đa ̃ áp du ̣ng vào trong 

lĩnh vực ky ̃ thuật xây dựng, vơ ́i sự phân tích tính toán các bài toán kê ́t cấu thông qua 

các thông số đâ ̀u vào như tải trọng, kích thước hi ̀nh học các cấu kiện kết câ ́u, tính chất 

vật liê ̣u v.v., với mô ̣t đô ̣ bất định đươ ̣c khảo sát và phân tích với đô ̣ tin cậy cao. Việc ước 

lượng độ tin cậy về kê ́t cấu sẽ liên quan đến việc xác định rõ các mô hình phá hoại, bởi 

vì không thể kiểm tra tất cả các dạng pha ́ hoại cho các kê ́t cấu nên lựa chọn kịch bản 

phá hoại đại diê ̣n là cần thiết. Trong nghiên cư ́u này tiê ́n hành đánh giá độ tin cậy của 

kê ́t cấu thép trong hê ̣ thô ́ng cầu đươ ̀ng sắt trên khu vực Miê ̀n Trung, Viê ̣t Nam dựa vào 

kê ́t quả khảo sa ́t và mô phỏng sô ́. Từ đó có thê ̉ đánh giá dự đoán đươ ̣c đô ̣ tin cậy, kha ̉ 
năng chịu lực còn lại của kết cấu đê ̉ đê ̀ ra đươ ̣c những biê ̣n pháp sửa chữa, nâng câ ́p 

hay thay mới hơ ̣p lý, nhằm đảm bảo ca ́c yêu cầu vê ̀ an toàn và kỹ thuật trong quá trình 

khai thác sử dụng, đô ̀ng thời giảm chi phi ́ khai thác vận hành hê ̣ thô ́ng cầu đươ ̀ng sắt. 

Từ khóa: Corrosion, steel structures, bridge structures, structural reliability assessment, 

corrosion attack. 

 

ABSTRACT 
In recent years, the progress of the statistical model has been applied in the field of 

construction engineering, with the analysis and calculation of structural problems 

through input parameters such as load, geometric dimensions of structural 

components, material properties etc., with an uncertainty surveyed and analyzed with 

high confidence. The estimation of structural reliability will involve the identification 

of destructive models, because it is impossible to test all types of failure for structures, 

so the choice of representative failure scenario is necessary. In this study, the reliability 

of steel structures in railway bridge system in the Central region of Vietnam was 

assessed based on survey results and numerical simulation. Thence, it is possible to 

predict and evaluate the reliability, remaining bearing capacity of the structures to 

devise reasonable repair, upgrade or replacement measures, to ensure safety and 

technical requirements in the process of exploitation and service, while reducing the 

cost of exploitation and operation of railway bridges .  

Keywords: Corrosion, steel structures, bridge structures, structural reliability 

assessment, corrosion attack. 

Phạm My1̃, Đặng Công Thuâ ̣t1 
1Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà 

Nẵng. 

Email: phmy@dut.udn.vn/dangcongthuat@dut.udn.vn 

   
1. Giới thiệu 
Hê ̣ thống cầu đường sắt cũng như các loại kê ́t 
cấu khác trong môi trường tư ̣ nhiên theo thời 
gian đều bị xuống cấp. Nguyên nhân đầu tiên 
làm cho hê ̣ thống cầu đường sắt xuống cấp la ̀ 
do hoạt tải lặp cu ̉a đoàn tàu gây mỏi trong kê ́t 
cấu. Nguyên nhân thư ́ hai nghiêm trọng hơn 
là do sư ̣ tấn công ăn mòn và được Kayser and 
Nowak phân tích trong nghiên cư ́u [1]. Tác 
động chính của ăn mòn là sư ̣ tổn thất phần 
kim loại dẫn đến giảm khả năng chịu lực kết 
cấu. Ngoài ra còn có sự gia tăng độ bất định về 
hiệu suất kết cấu, do tính ngẫu nhiên vốn có 
trong quá trình xuống cấp. 
Tác động cu ̉a tải trọng và khả năng chịu lực 
của kết cấu là các biê ́n ngẫu nhiên, cho nên để 
thuận lợi và chính xác, viê ̣c đánh giá khả năng 
làm viê ̣c của kê ́t cấu dựa vào độ tin cậy. Hiê ̣n 
nay các mô hình được sử du ̣ng tính toán và 
đánh giá độ tin cậy cho từng cấu tru ́c cu ̣c bộ 
trong cầu và tổng thê ̉ cây cầu được cho trong 
các nghiên cư ́u [2, 3].  
Theo số liê ̣u thống kê của Nhà nước trên toàn 
tuyê ́n có khoảng 1,454 cây cầu với tổng chiê ̀u 
dài là 36,332m, trong đó tuyê ́n Hà Nội-Vinh có 
127 cầu, Vinh-Đà Nẵng 437 cầu, Đà Nẵng – TP. 
Hồ Chí Minh 892 cầu. Như vậy khu vư ̣c Miê ̀n 
Trung, Viê ̣t Nam nơi có hàm lượng clorua 
trong không khí cao nhất ca ̉ nước tập trung 
khoảng hơn 1000 cây cầu. Vì thê ́, hầu hê ́t 
như ̃ng cây cầu này dễ dàng bị ăn mòn tấn 
công. Viê ̣c đánh giá độ tin cậy của như ̃ng cây 
cầu này đê ̉ dự báo báo khả năng làm viê ̣c, 
nhằm đê ̀ ra các yêu cầu về an toàn và kỹ thuật 
suốt quá trình khai tha ́c sử du ̣ng trong điê ̀u 
kiê ̣n nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế 
là cấp thiê ́t.  
2. Mô hi ̀nh ăn mòn và lý thuyết độ tin cậy 
2.1. Mô hình ăn mòn 

Trong thư ̣c tê ́, các loại ăn mòn phu ̣ thuộc vào 
môi trường tại vị tri ́ xây dựng, ví du ̣ môi trường 
khô, ẩm hay ướt. Quá trình thư ̣c nghiê ̣m, qua 
các nghiên cư ́u trước đây đã chia thành hai 
cách tiê ́p cận chính để ước lượng sư ̣ thâm 
nhập ăn mòn cu ̉a dầm the ́p. 
Tiê ́p cận Komp, 1987 [4, 5], theo cách tiê ́p cận 
này thì sự lan truyền an mòn trong the ́p được 
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mô tả dưới dạng hàm mu ̃ được trình bày như trong phương trình sau:  = .  (1) 
Trong đó, C là tốc độ thâm nhập ăn mòn trung bình được tính trong đơn 
vị micro me ́t; t thời gian ăn mòn tính bằng năm; A và B là hai tham sô ́ 
được xác định tư ̀ viê ̣c phân tích dữ liê ̣u thí nghiê ̣m. Trong cách tiê ́p cận 
này vật liê ̣u liệu được đặt trong các dạng môi trường khác nhau, cụ thê ̉ 
là đặt trong môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiê ̣p và môi 
trường biển, theo nghiên cư ́u của Albrecht [6] các tham số A và B được 
xác định như trong Bảng 1, được sử dụng cho viê ̣c phân tích ăn mòn cu ̉a 
nghiên cư ́u. 
Bảng 1. Tham số thống kê  và  [6]. 

Tham số 
The ́p các bon Thép chống ăn mòn     

Môi trường nông thôn 
Giá trị trung bình () 34.0 0.65 33.3 0.498 
Hê ̣ số biến động (/) 0.09 0.10 0.34 0.09 
Hê ̣ số tương quan () NA NA -0.05 NA 

Môi trường đô thị 
Giá trị trung bình () 80.20 0.593 50.7 0.567 
Hê ̣ số biến động (/) 0.42 0.40 0.30 0.37 
Hê ̣ số tương quan () 0.68 NA 0.19 NA 

Môi trường biê ̉n 
Giá trị trung bình () 70.6 0.789 40.2 0.557 
Hê ̣ số biến động (/) 0.66 0.49 0.22 0.10 
Hê ̣ số tương quan () -0.31 NA -0.45 NA 

Tiê ́p cận Park, 1997 [7], theo cách tiê ́p cận này Park đề xuất 3 dạng đường 
cong với tốc độ ăn mòn được đánh giá cao, trung bình và thấp, cu ̣ thể 
được mô tả trong Hình 1. 

 
Hình 1: Đường cong ăn mòn Park, 1997 [7]. 

Trong nghiên cư ́u này sử du ̣ng cách tiê ́p cận đánh giá tốc độ ăn mòn 
theo dạng hàm mũ của Komp, 1987 [4, 5]. Như vậy chiê ̀u sâu các vê ́t ăn 
mòn trên cầu đường sắt sẽ được ước tính theo quy luật hàm mu ̃. 
2.2.Đo đa ̣t vê ́t ăn mòn 

Hiê ̣n nay có rất nhiê ̀u phương pháp đo chiều sâu của vê ́t ăn mòn trên kết 
cấu the ́p sử dụng nhiều thiê ́t bị đo khác nhau ví du ̣, laser optics [8-10], 
magnetic flux leakage and ultrasonics [11], microscopic [12] hay sư ̉ dụng 
micrometer depth gauge [11-14]. Để đo các vê ́t ăn mòn trên cây cầu thực 
tế với các kích thước của vê ́t ăn mòn khác nhau và một số vê ́t ăn mòn 
nằm ở vị trí khó thao tác, trong nghiên cư ́u này đề xuất sử dụng 
micrometer depth gauge. Phương pha ́p này cho kê ́t quả đo đạt chính 
xác với độ tin cậy chấp nhận được và đã được các nghiên cư ́u trước đây 
kiê ̉m chư ́ng [11-14]. Ngoài ra phương pháp này khá đơn giản, ru ́t ngắn 
thời gian thí nghiệm, và dê ̃ thực hiện ở các vị trí khó thao tác. Trong khi 
đó cây cầu nằm ở vị trí he ̉o lánh viê ̣c lắp đặc một thí nghiê ̣m với các thiê ́t 
bị laser optics, magnetic flux leakage, ultrasonics hay microscopic phư ́c 
tạp, ngoài ra ở như ̃ng vị trí khó thao tác là rất phức tạp và khó khăn, thời 
gian thực hiê ̣n ke ́o dài. Thư ̣c ra hầu hê ́t các thiê ́t bị này phù hợp trong 
điê ̀u kiện phòng thí nghiê ̣m excepted some laser optic devices. 
Để tiê ́n hành đo đạt các vê ́t ăn mòn trên cầu, đầu tiên tất cả vị trí của các 
vê ́t ăn mòn trên các bộ phận kê ́t cấu được đánh giá làm giảm độ dày của 

kim loại dẫn đến tổn thất vê ̀ khả năng chịu lư ̣c cu ̉a cầu được xác định. 
Sau đó các lớp gỉ sắt phải được dọn sạch khỏi bê ̀ mặt vê ́t ăn mòn. Qua ́ 
trình khảo sát có tổng cộng 48 vê ̣t ăn mòn, do giới hạn của bài báo không 
thê ̉ trình bày toàn bộ kết quả đo đạt. Vì vậy trong bài báo chỉ trình ba ̀y 
kết quả đo đạt điê ̉n hình chiê ̀u sâu tại các nu ́t lưới cu ̉a vệt ăn mòn thanh 
cánh dưới của dầm ngang CG3 như được ký hiê ̣u trong Hình 5. Kê ́t qua ̉ 
đo đạt được trình bày trong Hình 2-a. 
Trong nghiên cư ́u này chu ́ng ta cần xác định bê ̀ mặt liên tục cu ̉a các vê ́t 
ăn mòn đê ̉ làm cơ sở xây dựng mô hình hình học trong phân tích phần 
tử hư ̃u hạn (được trình bày trong mục Error! Reference source not 
found.). Trong nghiên cư ́u này một standard least-squares surface fitting 
techniques using the multiple regression analysis [15] được sử dụng. Kê ́t 
quả của the fitting surface of vê ́t ăn mòn được trình bày như trong Hình 
2-b. 

 
(a)

 
(b) 

Hình 2: Số liệu đo đa ̣t và mô hi ̀nh hình học một vết ăn mòn điê ̉n hình. 

2.2.1.Dự ba ́o mô hình ăn mòn 

Dựa trên các biên dạng đo dạt, đồng thời cu ̃ng dư ̣a vào lý thuyê ́t dự báo 
tốc độ ăn mòn theo quy luật hàm mu ̃ mô tả trong phương trình (1) va ̀ sô ́ 
liê ̣u trong Bảng 1, tốc độ ăn mòn được nội suy từ số liê ̣u ăn mòn trong 
môi trường nông thôn và môi trường biê ̉n. Chiê ̀u sâu của các vê ́t ăn mòn 
có thê ̉ dự báo trong vòng 120 năm so với tuổi thọ của cầu được tính toa ́n 
và cho trong Hi ̀nh 3.  Tốc độ ăn mòn tính toán biê ̉u thị bằng đồ thị hình 
ngôi sao như trong Hình 3. Sô ́ liê ̣u này được sử du ̣ng đê ̉ xây dựng mô 
hình ăn mo ̀n của cầu bằng phương pha ́p phần tử hữu hạn theo 120 năm 
tuổi thọ cu ̉a cầu. Mô hình mô phỏng điê ̉n hình cu ̉a các vê ́t ăn mòn của 
cầu trong phân tích sô ́ được cho trong Hình 4. 
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Hình 3: Mô hình dư ̣ ba ́o chiê ̀u sâu vê ́t ăn mòn 

 

 
Hình 4: tại góc a) thư ̣c tê ́, b) mô phỏng; bản ca ́nh dưới c) thư ̣c tê ́, d) mô phỏng 

2.3.Ly ́ thuyê ́t độ tin cậy 

2.3.1.Chỉ số độ tin cậy 

Chỉ số độ tin cậy được ký hiệu , và nó có thê ̉ được sử dụng đê ̉ định nghĩa 
như chỉ sô ́ an toàn. Chỉ số độ tin cậy được tính tư ̀ nghiên cư ́u cu ̉a Cornell 
[16, 17], cu ̣ thê ̉ nó được cho như: 

 =  − 
 + 

 
(2) 

Trương hợp, ,  < 0, điê ̀u này minh chư ́ng cho sư ̣ phá hoại của kê ́t 
cấu, hoặc khả năng chịu lực cu ̉a kê ́t cấu không được an toàn. Vì vậy, xác 
xuất của sự phá hoại có thê ̉ được biểu diễn như:  =  −  < 0 =  <  =  < 0 (3) 
Dưới những giả thiê ́t vê ̉ sự xem xét hàm trạng thái giới hạn như một 
phân bố chuẩn và biê ́n ngẫu nhiên không tương quan vơ ́i nhau, thì chỉ 
số độ tin cậy liên quan đê ́n xác xuât của sự phá hoại có thê ̉ được cho như:  = Φ− (4) 
Trong đó, Φ là hàm phân bố chuẩn. Giá trị trung bình có thể được định 
nghĩa như mô men loại một quanh điểm gốc. Đối với biến ngẫu nhiên 
liên tục, giá trị trung bình được tính như: 

 =  



 (5) 

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc, giá trị trung bình được xác định bởi, 

 =



 (6) 

Phương sai được xem như là mô men loại hai quanh giá trị trung bình và 
ký hiệu . Đối với biến ngẫu nhiên liên tục, phương sai được tính như: 

 =   − 



 (7) 

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc phương sai được tính như, 

 = − 



 (8) 

2.3.2.Ha ̀m tra ̣ng tha ́i giới hạn 

Hàm trạng thái giới hạn là hàm mô tả biên giư ̃a khả năng chịu tải mong 
muốn và không mong muốn của một kết cấu. Có 3 dạng cu ̉a trạng thái 
giới hạn trong viê ̣c tính toán xác định độ tin cậy của kê ́t cấu: Trạng thái 
giới hạn tới hạn (Ultimate limit states-ULSs); b) Trạng thái giới hạn sử 
dụng (Serviceability limit states-SLSs); c) Trạng thái giới hạn mỏi (Fatigue 
limit states-FLSs). Trong nghiên cư ́u này tập trung phân tích trạng thái 
giới hạn tới hạn, trạng thái này được biê ̉u diê ̃n trong dạng tổng quát như: ,  =  −  (9) 
3. Đánh giá độ tin cậy cầu đường sắt 
Trong nghiên cư ́u này tiê ́n hành khảo sát đánh giá độ tin cậy dầm LG1 
cầu Sông Trường tại Km 1342 + 353 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hoà (xem 

Hình 5), do dầm LG1 bị tấn công ăn mo ̀n nhiê ̀u nhất  nên trong nghiên 
cứu tập trung khảo sát đánh giá độ tin cậy. Tiê ́t diê ̣n ngang cu ̉a dầm LG1 
và hê ̣ dầm ngang được cho trong Hình 6. Độ tin cậy được đánh giá một 
cách định lượng thông qua chỉ số độ tin cậy cho trong phương trình (2). 

 
Hình 5: Mô tả câ ̀u Sông Trường Km 1342 + 353, Khánh Hoa ̀ 

Nghiên cư ́u chỉ xét hàm trạng thái giới hạn vê ̀ khả năng chịu uốn thông 
qua đánh giá ứng suất Von-misses ở bản cánh, khả năng chịu cắt thông 
qua đánh giá ứng suất cắt ở bản bụng, và khả năng chịu độ võng được 
mô tả trong phương trình (9), va ̀ các bộ phận kê ́t cấu được giới hạn làm 
viê ̣c trong miê ̀n đàn hồi. 

  
Hình 6: a) tiê ́t diê ̣n dầm ngang, b) tiê ́t diê ̣n dầm dọc LG1 

3.1 Đánh giá mức độ ăn mòn dầm LG1 

 
Hình 7: Diê ̣n tích tiê ́t diê ̣n còn la ̣i sau khi bị ăn mòn cu ̉a ba ̉n bu ̣ng và bản cánh 

Dựa vào mô hình dư ̣ báo ăn mòn được trình bày trong mu ̣c 2.2.1, có thê ̉ 
tính toán một cách gần đu ́ng phần diê ̣n tích tiê ́t diện còn lại theo thời 
gian ăn mòn cu ̉a cầu Sông Trường được cho như trong Hình 7. 
Kê ́t quá tính toán cho thấy được tốc độ ăn mòn của cầu Sông Trường cao 
hơn tốc độ ăn mòn trung bình tương ư ́ng với môi trường đô thị, và phâ ̀n 
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mô tả dưới dạng hàm mu ̃ được trình bày như trong phương trình sau:  = .  (1) 
Trong đó, C là tốc độ thâm nhập ăn mòn trung bình được tính trong đơn 
vị micro me ́t; t thời gian ăn mòn tính bằng năm; A và B là hai tham sô ́ 
được xác định tư ̀ viê ̣c phân tích dữ liê ̣u thí nghiê ̣m. Trong cách tiê ́p cận 
này vật liê ̣u liệu được đặt trong các dạng môi trường khác nhau, cụ thê ̉ 
là đặt trong môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiê ̣p và môi 
trường biển, theo nghiên cư ́u của Albrecht [6] các tham số A và B được 
xác định như trong Bảng 1, được sử dụng cho viê ̣c phân tích ăn mòn cu ̉a 
nghiên cư ́u. 
Bảng 1. Tham số thống kê  và  [6]. 

Tham số 
The ́p các bon Thép chống ăn mòn     

Môi trường nông thôn 
Giá trị trung bình () 34.0 0.65 33.3 0.498 
Hê ̣ số biến động (/) 0.09 0.10 0.34 0.09 
Hê ̣ số tương quan () NA NA -0.05 NA 

Môi trường đô thị 
Giá trị trung bình () 80.20 0.593 50.7 0.567 
Hê ̣ số biến động (/) 0.42 0.40 0.30 0.37 
Hê ̣ số tương quan () 0.68 NA 0.19 NA 

Môi trường biê ̉n 
Giá trị trung bình () 70.6 0.789 40.2 0.557 
Hê ̣ số biến động (/) 0.66 0.49 0.22 0.10 
Hê ̣ số tương quan () -0.31 NA -0.45 NA 

Tiê ́p cận Park, 1997 [7], theo cách tiê ́p cận này Park đề xuất 3 dạng đường 
cong với tốc độ ăn mòn được đánh giá cao, trung bình và thấp, cu ̣ thể 
được mô tả trong Hình 1. 

 
Hình 1: Đường cong ăn mòn Park, 1997 [7]. 

Trong nghiên cư ́u này sử du ̣ng cách tiê ́p cận đánh giá tốc độ ăn mòn 
theo dạng hàm mũ của Komp, 1987 [4, 5]. Như vậy chiê ̀u sâu các vê ́t ăn 
mòn trên cầu đường sắt sẽ được ước tính theo quy luật hàm mu ̃. 
2.2.Đo đa ̣t vê ́t ăn mòn 

Hiê ̣n nay có rất nhiê ̀u phương pháp đo chiều sâu của vê ́t ăn mòn trên kết 
cấu the ́p sử dụng nhiều thiê ́t bị đo khác nhau ví du ̣, laser optics [8-10], 
magnetic flux leakage and ultrasonics [11], microscopic [12] hay sử dụng 
micrometer depth gauge [11-14]. Để đo các vê ́t ăn mòn trên cây cầu thực 
tế với các kích thước của vê ́t ăn mòn khác nhau và một số vê ́t ăn mòn 
nằm ở vị trí khó thao tác, trong nghiên cư ́u này đề xuất sử dụng 
micrometer depth gauge. Phương pha ́p này cho kê ́t quả đo đạt chính 
xác với độ tin cậy chấp nhận được và đã được các nghiên cư ́u trước đây 
kiê ̉m chư ́ng [11-14]. Ngoài ra phương pháp này khá đơn giản, ru ́t ngắn 
thời gian thí nghiệm, và dê ̃ thực hiện ở các vị trí khó thao tác. Trong khi 
đó cây cầu nằm ở vị trí he ̉o lánh viê ̣c lắp đặc một thí nghiê ̣m với các thiê ́t 
bị laser optics, magnetic flux leakage, ultrasonics hay microscopic phư ́c 
tạp, ngoài ra ở như ̃ng vị trí khó thao tác là rất phức tạp và khó khăn, thời 
gian thực hiê ̣n ke ́o dài. Thư ̣c ra hầu hê ́t các thiê ́t bị này phù hợp trong 
điê ̀u kiện phòng thí nghiê ̣m excepted some laser optic devices. 
Để tiê ́n hành đo đạt các vê ́t ăn mòn trên cầu, đầu tiên tất cả vị trí của các 
vê ́t ăn mòn trên các bộ phận kết cấu được đánh giá làm giảm độ dày của 

kim loại dẫn đến tổn thất vê ̀ khả năng chịu lư ̣c cu ̉a cầu được xác định. 
Sau đó các lớp gỉ sắt phải được dọn sạch khỏi bê ̀ mặt vê ́t ăn mòn. Qua ́ 
trình khảo sát có tổng cộng 48 vê ̣t ăn mòn, do giới hạn của bài báo không 
thê ̉ trình bày toàn bộ kết quả đo đạt. Vì vậy trong bài báo chỉ trình ba ̀y 
kết quả đo đạt điê ̉n hình chiê ̀u sâu tại các nu ́t lưới cu ̉a vệt ăn mòn thanh 
cánh dưới của dầm ngang CG3 như được ký hiê ̣u trong Hi ̀nh 5. Kê ́t qua ̉ 
đo đạt được trình bày trong Hình 2-a. 
Trong nghiên cư ́u này chu ́ng ta cần xác định bê ̀ mặt liên tục cu ̉a các vê ́t 
ăn mòn đê ̉ làm cơ sở xây dựng mô hình hình học trong phân tích phần 
tử hư ̃u hạn (được trình bày trong mục Error! Reference source not 
found.). Trong nghiên cư ́u này một standard least-squares surface fitting 
techniques using the multiple regression analysis [15] được sử du ̣ng. Kê ́t 
quả của the fitting surface of vê ́t ăn mòn được trình bày như trong Hình 
2-b. 

 
(a)

 
(b) 

Hình 2: Số liệu đo đa ̣t và mô hi ̀nh hình học một vết ăn mòn điê ̉n hình. 

2.2.1.Dự ba ́o mô hình ăn mòn 

Dựa trên các biên dạng đo dạt, đồng thời cu ̃ng dư ̣a vào lý thuyê ́t dự báo 
tốc độ ăn mòn theo quy luật hàm mu ̃ mô tả trong phương trình (1) va ̀ sô ́ 
liê ̣u trong Bảng 1, tốc độ ăn mòn được nội suy từ số liê ̣u ăn mòn trong 
môi trường nông thôn và môi trường biê ̉n. Chiê ̀u sâu của các vê ́t ăn mòn 
có thê ̉ dự báo trong vòng 120 năm so với tuổi thọ của cầu được tính toa ́n 
và cho trong Hi ̀nh 3.  Tốc độ ăn mòn tính toán biê ̉u thị bằng đồ thị hình 
ngôi sao như trong Hình 3. Sô ́ liê ̣u này được sử du ̣ng đê ̉ xây dựng mô 
hình ăn mo ̀n của cầu bằng phương pha ́p phần tử hữu hạn theo 120 năm 
tuổi thọ cu ̉a cầu. Mô hình mô phỏng điê ̉n hình cu ̉a các vê ́t ăn mòn của 
cầu trong phân tích sô ́ được cho trong Hình 4. 
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Hình 3: Mô hình dư ̣ ba ́o chiê ̀u sâu vê ́t ăn mòn 

 

 
Hình 4: tại góc a) thư ̣c tê ́, b) mô phỏng; bản ca ́nh dưới c) thư ̣c tê ́, d) mô phỏng 

2.3.Ly ́ thuyê ́t độ tin cậy 

2.3.1.Chỉ số độ tin cậy 

Chỉ số độ tin cậy được ký hiệu , và nó có thê ̉ được sử dụng đê ̉ định nghĩa 
như chỉ sô ́ an toàn. Chỉ số độ tin cậy được tính tư ̀ nghiên cư ́u cu ̉a Cornell 
[16, 17], cụ thê ̉ nó được cho như: 

 =  − 
 + 

 
(2) 

Trương hợp, ,  < 0, điê ̀u này minh chư ́ng cho sư ̣ phá hoại của kê ́t 
cấu, hoặc khả năng chịu lực cu ̉a kê ́t cấu không được an toàn. Vì vậy, xác 
xuất của sự phá hoại có thê ̉ được biểu diễn như:  =  −  < 0 =  <  =  < 0 (3) 
Dưới những giả thiê ́t vê ̉ sự xem xét hàm trạng thái giới hạn như một 
phân bố chuẩn và biê ́n ngẫu nhiên không tương quan với nhau, thì chỉ 
số độ tin cậy liên quan đê ́n xác xuât của sự phá hoại có thê ̉ được cho như:  = Φ− (4) 
Trong đó, Φ là hàm phân bố chuẩn. Giá trị trung bình có thể được định 
nghĩa như mô men loại một quanh điểm gốc. Đối với biến ngẫu nhiên 
liên tục, giá trị trung bình được tính như: 

 =  



 (5) 

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc, giá trị trung bình được xác định bởi, 

 =



 (6) 

Phương sai được xem như là mô men loại hai quanh giá trị trung bình và 
ký hiệu . Đối với biến ngẫu nhiên liên tục, phương sai được tính như: 

 =   − 



 (7) 

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc phương sai được tính như, 

 = − 



 (8) 

2.3.2.Hàm tra ̣ng tha ́i giới hạn 

Hàm trạng thái giới hạn là hàm mô tả biên giư ̃a khả năng chịu tải mong 
muốn và không mong muốn của một kết cấu. Có 3 dạng cu ̉a trạng thái 
giới hạn trong viê ̣c tính toán xác định độ tin cậy của kê ́t cấu: Trạng thái 
giới hạn tới hạn (Ultimate limit states-ULSs); b) Trạng thái giới hạn sử 
du ̣ng (Serviceability limit states-SLSs); c) Trạng thái giới hạn mỏi (Fatigue 
limit states-FLSs). Trong nghiên cư ́u này tập trung phân tích trạng thái 
giới hạn tới hạn, trạng thái này được biê ̉u diê ̃n trong dạng tổng quát như: ,  =  −  (9) 
3. Đánh giá độ tin cậy cầu đường sắt 
Trong nghiên cư ́u này tiê ́n hành khảo sát đánh giá độ tin cậy dầm LG1 
cầu Sông Trường tại Km 1342 + 353 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hoà (xem 

Hình 5), do dầm LG1 bị tấn công ăn mo ̀n nhiê ̀u nhất  nên trong nghiên 
cứu tập trung khảo sát đánh giá độ tin cậy. Tiê ́t diê ̣n ngang cu ̉a dầm LG1 
và hê ̣ dầm ngang được cho trong Hình 6. Độ tin cậy được đánh giá một 
cách định lượng thông qua chỉ số độ tin cậy cho trong phương trình (2). 

 
Hình 5: Mô tả câ ̀u Sông Trường Km 1342 + 353, Khánh Hoa ̀ 

Nghiên cư ́u chỉ xét hàm trạng thái giới hạn vê ̀ khả năng chịu uốn thông 
qua đánh giá ứng suất Von-misses ở bản cánh, khả năng chịu cắt thông 
qua đánh giá ứng suất cắt ở bản bụng, và khả năng chịu độ võng được 
mô tả trong phương trình (9), va ̀ các bộ phận kê ́t cấu được giới hạn làm 
viê ̣c trong miê ̀n đàn hồi. 

  
Hình 6: a) tiê ́t diê ̣n dầm ngang, b) tiê ́t diê ̣n dầm dọc LG1 

3.1 Đánh giá mức độ ăn mòn dầm LG1 

 
Hình 7: Diê ̣n tích tiê ́t diê ̣n còn la ̣i sau khi bị ăn mòn cu ̉a ba ̉n bu ̣ng và bản ca ́nh 

Dựa vào mô hình dư ̣ báo ăn mòn được trình ba ̀y trong mu ̣c 2.2.1, có thê ̉ 
tính toán một cách gần đu ́ng phần diê ̣n tích tiê ́t diện còn lại theo thời 
gian ăn mòn cu ̉a cầu Sông Trường được cho như trong Hình 7. 
Kê ́t quá tính toán cho thấy được tốc độ ăn mòn của cầu Sông Trường cao 
hơn tốc độ ăn mòn trung bình tương ư ́ng với môi trường đô thị, và phâ ̀n 

Saigon CityHanoi City

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875

21.00 31.00

4
.3

6 1
.6

8
1
.6

81
.0

0

Lower chord

Cross girders CG3

Upper chord

Diagonals

Hangers

 Lower lateral bracingLongitudinal girders LG1

Pier-1 Pier-2

Steel plate: 

260x12

Steel plate: 

650x10

2L angle steel: 

125x80x10

Height of cross girder: 

674

Width of cross girder: 

260

a)

Steel plate: 

240x10

Steel plate: 

550x10

2L angle steel: 

125x80x10

Height of cross girder: 

570

Width of cross girder: 

240

b)

0 20 40 60 80 100 120

0.900

0.925

0.950

0.975

1.000
 An mon cao

 An mon thap

 An mon trung binh

 An mon cau Song Truong

P
h

an
 t

ra
m

 d
ie

n
 t

ic
h

 t
ie

t 
d

ie
n

 c
o

n
 l

ai
 s

au
 k

h
i 

b
i 

an
 m

o
n

Thoi gian an mon [nam]

 

 

0 20 40 60 80 100 120

0.875

0.900

0.925

0.950

0.975

1.000
 An mon cao

 An mon thap

 An mon trung binh

 An mon cau Song Truong

P
h

an
 t

ra
m

 d
ie

n
 t

ic
h

 t
ie

t 
d

ie
n

 c
o

n
 l

ai
 s

au
 k

h
i 

b
i 

an
 m

o
n

Thoi gian an mon [nam]

 
 



11.2019116  

 

trăm diê ̣n tích ăn mo ̀n bản cánh lớn hơn so với bản bu ̣ng. Kê ́t quả cho 
thấy tại thời gian ban đầu tốc độ ăn mòn diê ̃n ra rất cao, khi tuổi thọ của 
cầu phát triê ̉n thì tốc độ ăn mòn giảm lại. Kê ́t quả tính toán hợp lý vì lớp 
gỉ sắt bị ăn mòn trở thành lớp áo bảo vê ̣ cho các lớp the ́p bên trong nên 
quá trình ăn mòn se ̃ diê ̃n ra chậm lại. Dư ̣a vào kê ́t quả ăn mòn cho trong 
Hình 7, chu ́ng ta dê ̃ dàng xây dựng mô hình phâ ̀n tư ̉ hư ̃u hạn cho bài 
toán ăn mòn theo biên dạng của vê ́t ăn mòn được đo đạt tại thời điê ̉m 
hiện tại và các thời điê ̉m dư ̣ báo khác [18]. Kê ́t quả mô phỏng được tiến 
hành trên nhiê ̀u mô hình tại thời điê ̉m cầu bắt đầu xây dựng cho đê ́n cầu 
có tuổi thọ 120 năm. Tại từng thời điê ̉m chúng ta se ̃ xây dựng được ha ̀m 
trạng thái ư ́ng suất tư ̀ đó nó được sử dụng để đánh giá chỉ số độ tin cậy. 
3.2 Xây dựng hàm trạng thái khả năng chi ̣u uốn dầm LG1 
Dựa trên phương trình (9), hàm trạng thái khả năng chịu uốn cu ̉a dầm 
LG1được cho như sau: ,  =  −  −  (10) 
Trong đó,  là ứng suất chảy của the ́p,  là ứng suất do tĩnh tải gây ra, 

và  là ứng suất do tải động lực gây ra cho bản cánh cu ̉a dầm. 
3.2.1Xây dư ̣ng hàm ư ́ng suất  với tải trọng ti ̃nh 
Trong nghiên cư ́u ứng suất  là các hàm theo tải trọng  và chiê ̀u da ̀i 
nhịp dầm . Để xây dư ̣ng hàm ư ́ng xuất  theo  và  trong mô hình 
không thê ̉ xác định chính xác  riêng cho dầm LG1 trong khi  hoàn 
toàn có thê ̉ xác định được từ mô hình mô pho ̉ng. Do đó  có thê ̉ xây 
dư ̣ng một cách gần đu ́ng dư ̣a vào kỹ thuật hàm số “fit” với  được 
chuẩn hoá bằng một đơn vị đê ̉ sử dụng tính chỉ số độ tin cậy. Dạng cu ̣ 
thê ̉ của hàm ư ́ng suất  có thê ̉ được cho như sau:  =  (11) 
Trong đó  là hàm số fit đa thức tư ̀ kê ́t của mô phỏng ư ́ng suất trong 
bản cánh cu ̉a dầm LG1. Đồ thị của hàm số fit đa thư ́c theo tập dữ liệu 
ứng suất từ mô phỏng được cho trong Hình 8. Kê ́t quả của hàm số fit  
được cho như trong phương trình (12).  Ca ́c hê ̣ số   được xác định tư ̀ kỹ 
thuật hàm fit đa thức và được cho trong Bảng 2. 

 = 



 (12) 

Bảng 2. Hê ̣ số   của hàm ứng suất  và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm 
fit với tĩnh tải 

Hệ số  Giá tri ̣ Độ lệch chuẩn 

 5.65279E6 3.3562E6  6.65035E6 6.67305E6  -1.90316E6 4.04825E6  360705.70883 1.10397E6  -29723.12153 162555.25874  597.89404 14038.19951  62.38783 731.57416  -4.51896 22.61666  0.1152 0.38165  -0.00106 0.00271 

 

Hình 8: Fit hàm số cu ̉a ư ́ng suất   với ti ̃nh ta ̉i 

 

 
Hình 9: Đánh giá số dư ha ̀m fit   

Để đánh giá mô hình bằng cách sử dụng phân tích hồi quy là hợp lệ hay 
không thì phương sai của các sai số phải là hằng số và chúng phải tồn tại 
với giá trị trung bình bằng không. Hình 8 cho thấy các số dư, có giá trị 
trung bình cu ̉a phương sai bằng không và hằng số bởi vì khi quan sát gia ́ 
trị fit cu ̉a tập hợp điê ̉m phân bố ngẫu nhiên quanh gia ́ trị không, nghĩa 
là các số hạng sai số có giá trị trung bình bằng không là phù hợp để 
chúng ta có thể kết luận mô hình hiện tại là hợp lệ. 
3.2.2Xây dư ̣ng hàm ư ́ng suất  với tải trọng đoàn tàu 
Do tải trọng tính toán tác động lên dầm LG1 đối với mô hình cầu đường 
sắt rất phức tạp, do đó trong nghiên cư ́u sử du ̣ng mô hình tính toa ́n động 
lực học đa đối tượng cho cả cầu là cách tiê ́p cận tốt nhất [18], với mu ̣c 
đích mô phỏng sư ̣ làm viê ̣c của cầu gần giống với mô hình làm viê ̣c thực 
của nó. Vì vậy ứng suất trong dầm LG1 là sự làm viê ̣c tương tác qua lại 
của tất cả các cấu kiện thành phần trong cầu tạo nên.  
Khi đoàn tàu di chuyê ̉n tư ̀ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia thì ứng 
suất lớn nhất trong bản cánh cu ̉a dầm LG1 se ̃ được xác định tại tư ̀ng vi ̣ 
trí đoàn tàu di chuyê ̉n trên cầu. Các giá trị ứng suất này se ̃ được sử dụng 
đê ̉ xây dựng hàm ư ́ng suất σ đối với tải trọng   và nhịp dầm . Trong 
trường hợp này tải trọng   của đoàn tàu là là 168 tấn. Hàm ư ́ng suất tải 
trọng đoàn tàu σ cũng được xây dựng hoàn toàn tương tư ̣ với xây dựng 
hàm số fit đa thức của ứng suất với tải trọng tĩnh . Qua kết quả phân 
tích ư ́ng suất chúng ta xác định được dạng đồ thị cho hàm số fit được 
cho như trong Hình 10. Dạng hàm số ứng suất σ hoàn toàn tương tư ̣ 
như trong phương trình (12). Ca ́c hệ số   được xác định tư ̀ kỹ thuật hàm 
fit đa thức và được cho như trong Error! Reference source not found. 
Bảng 3. Hê ̣ số   của hàm ứng suất  và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm 
fit với tải trọng động lư ̣c 

Hệ số  Giá tri ̣ Độ lệch chuẩn 

 -2.22555 1.79E+01  31.06429 4.14E+01  -28.4147 2.90E+01  10.0478 8.59E+00  -1.80511 1.33E+00  0.183856 1.19E-01  -0.01094 6.37E-03  0.000376 2.00E-04  -6.9E-06 3.42E-06  5.19E-08 2.44E-08 
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Hình 10: Fit hàm số cu ̉a ư ́ng suâ ́t   với ta ̉i trọng động lư ̣c 

Hoàn toàn tương tư ̣ như trong phân tích hô ̀i quy để xây dựng hàm ứng 
suất , các số dư có giá trị trung bình cu ̉a phương sai bằng không va ̀ 
hằng số và được đánh giá hàm fit là hợp lệ và các biểu đồ đánh giá số dư 
của hàm fit được cho như trong Hình 11. 

 
Hình 11: Đánh giá số dư ha ̀m fit   

3.2.3Đánh giá chi ̉ số độ tin cậy dầm LG1 
Dựa vào kê ́t quả của hàm trạng thái giới hạn (10), với các ứng suất do 
tĩnh tải và tải trọng đoàn được phân tích trong nghiên cư ́u [18]. Thay giá 
trị cu ̉a nhịp  = 31.04  vào kê ́t quả cu ̉a hàm trạng thái giới hạn vê ̀ khả 
năng chịu uốn cu ̉a dầm LG1 được viê ́t lại như sau: 

, ,     6440  1760.369 
(1
3) 

Trong nghiên cư ́u này giá trị của ,  và   được xác định tư ̀ tính toán 

và các giá trị thống kê tham khảo nghiên cư ́u của [19]. Kê ́t quả được cho 
trong bảng dưới đây: 
Bảng 4. Giá trị và giá trị thống kê của các tham số ,  và   

Tham số 
Giá tri ̣ biểu 

kiến 
Hệ số độ lệch λ Hệ số biến 

thiên   (MPa) 370.997 1.12 11.5%  (KN) 10 0.85 10% (KN) 168 0.8 11% 

 

 
Hình 12: Độ tin cậy khả năng chịu uốn cu ̉a dầm LG1 

Dựa vào công thư ́c tính chỉ số độ tin cậy (2), ta có  = 2.21, hoàn toàn 
tương tư ̣ kê ́t quả tính toán độ tin cậy của khả năng chịu uốn, chịu cắt và 
võng được cho như trong các Error! Reference source not found. đê ́n 
Hình 14. Dư ̣a vào biê ̉u đồ độ tin cậy dê ̃ dàng nhận thấy rằng, trong 20 
năm tuổi đầu cu ̉a cầu độ tin cậy vê ̀ khả năng chịu uốn, cắt và võng không 
lệch nhiê ̀u so với độ tin cậy của dầm lúc xây dựng. Trong khoảng 20 năm 
cuối (từ 100 đến 120 năm tuổi của cầu) thì chỉ số độ tin cậy về khả năng 
chịu uốn, cắt và võng không chênh lê ̣ch nhau lớn. Từ kê ́t quả cho thấy 
chỉ số độ tin cậy giảm sâu trong khoảng thời gian cầu tư ̀ 30 đê ́n 70 năm. 
Điê ̀u này chứng tỏ trong khoảng thời gian này tốc độ ăn mòn của cầu là 
lớn nhất, như vậy đê ̉ phòng chống sự ăn mòn làm cho cầu xuống câ ́p 

nhanh thì cần tập trung các biê ̣n pháp phòng chống ăn mòn, duy tu, bảo 
trì trong thời gian cầu từ 30 đê ́n 70 năm tuổi là khá quan trọng, nhằm 
tăng tuổi thọ của cầu. 

 
Hình 13: Độ tin cậy khả năng chịu cắt cu ̉a dầm LG1 

 
Hình 14: Độ tin cậy khả năng chịu võng cu ̉a dầm LG1 

Kê ́t quả quả còn cho thấy chỉ số độ tin cậy ở tuổi của cầu 120 năm giảm 
43.9%, điều này đã chư ́ng tỏ ảnh hưởng cu ̉a sự ăn mòn là rất đáng quan 
ngại đê ́n khả năng chịu lực cu ̉a cầu. Điều này có nghĩa là chất lượng cu ̉a 
cầu giảm đi khoảng 43.9%. Với sư ̣ phân tích cho thâ ́y nê ́u các hê ̣ thống 
cầu đường sắt trên khu vư ̣c Miê ̀n Trung nói chung nê ́u không có biện 
pháp duy tu bảo dưỡng thì tuổi sử dụng cu ̉a cầu không quá 100 năm, 
điê ̀u này dẫn đến sư ̣ gây lãng phí lớn. 

 

 
Hình 15: a) Phổ phân bố ư ́ng suâ ́t dâ ̀m chưa bị ăn mòn; b) Phô ̉ phân bố ư ́ng suâ ́t dâ ̀m khi đã bị ăn 

mòn ở 110 năm tuổi  

Khả năng chịu cắt tương đối tốt hơn khả năng chịu uốn vì chiê ̀u cao dầm 
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trăm diê ̣n tích ăn mo ̀n bản cánh lớn hơn so với bản bu ̣ng. Kê ́t quả cho 
thấy tại thời gian ban đầu tốc độ ăn mòn diê ̃n ra rất cao, khi tuổi thọ của 
cầu phát triê ̉n thì tốc độ ăn mòn giảm lại. Kê ́t quả tính toán hợp lý vì lớp 
gỉ sắt bị ăn mòn trở thành lớp áo bảo vê ̣ cho các lớp the ́p bên trong nên 
quá trình ăn mòn se ̃ diê ̃n ra chậm lại. Dư ̣a vào kê ́t quả ăn mòn cho trong 
Hình 7, chu ́ng ta dê ̃ dàng xây dư ̣ng mô hình phâ ̀n tư ̉ hư ̃u hạn cho bài 
toán ăn mòn theo biên dạng của vê ́t ăn mòn được đo đạt tại thời điê ̉m 
hiện tại và các thời điê ̉m dư ̣ báo khác [18]. Kê ́t quả mô phỏng được tiến 
hành trên nhiê ̀u mô hình tại thời điê ̉m cầu bắt đầu xây dựng cho đê ́n cầu 
có tuổi thọ 120 năm. Tại tư ̀ng thời điê ̉m chúng ta se ̃ xây dựng được ha ̀m 
trạng thái ư ́ng suất tư ̀ đó nó được sử dụng để đánh giá chỉ số độ tin cậy. 
3.2 Xây dựng hàm trạng thái khả năng chi ̣u uốn dầm LG1 
Dựa trên phương trình (9), hàm trạng thái khả năng chịu uốn cu ̉a dầm 
LG1được cho như sau: ,  =  −  −  (10) 
Trong đó,  là ứng suất chảy của the ́p,  là ứng suất do tĩnh tải gây ra, 

và  là ứng suất do tải động lực gây ra cho bản cánh cu ̉a dầm. 
3.2.1Xây dư ̣ng hàm ư ́ng suất  với tải trọng ti ̃nh 
Trong nghiên cư ́u ứng suất  là các hàm theo tải trọng  và chiê ̀u da ̀i 
nhịp dầm . Để xây dư ̣ng hàm ư ́ng xuất  theo  và  trong mô hình 
không thê ̉ xác định chính xác  riêng cho dầm LG1 trong khi  hoàn 
toàn có thê ̉ xác định được từ mô hình mô pho ̉ng. Do đó  có thê ̉ xây 
dựng một cách gần đu ́ng dư ̣a vào kỹ thuật hàm số “fit” với  được 
chuẩn hoá bằng một đơn vị đê ̉ sử dụng tính chỉ số độ tin cậy. Dạng cu ̣ 
thê ̉ của hàm ư ́ng suất  có thê ̉ được cho như sau:  =  (11) 
Trong đó  là hàm số fit đa thức tư ̀ kê ́t của mô phỏng ư ́ng suất trong 
bản cánh cu ̉a dầm LG1. Đồ thị của hàm số fit đa thư ́c theo tập dữ liệu 
ứng suất từ mô phỏng được cho trong Hình 8. Kê ́t quả của hàm số fit  
được cho như trong phương trình (12).  Ca ́c hê ̣ số   được xác định tư ̀ kỹ 
thuật hàm fit đa thức và được cho trong Bảng 2. 

 = 



 (12) 

Bảng 2. Hê ̣ số   của hàm ứng suất  và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm 
fit với tĩnh tải 

Hệ số  Giá tri ̣ Độ lệch chuẩn 

 5.65279E6 3.3562E6  6.65035E6 6.67305E6  -1.90316E6 4.04825E6  360705.70883 1.10397E6  -29723.12153 162555.25874  597.89404 14038.19951  62.38783 731.57416  -4.51896 22.61666  0.1152 0.38165  -0.00106 0.00271 

 

Hình 8: Fit hàm số cu ̉a ư ́ng suất   với ti ̃nh ta ̉i 

 

 
Hình 9: Đánh giá số dư ha ̀m fit   

Để đánh giá mô hình bằng cách sử dụng phân tích hồi quy là hợp lệ hay 
không thì phương sai của các sai số phải là hằng số và chúng phải tồn tại 
với giá trị trung bình bằng không. Hình 8 cho thấy các số dư, có giá trị 
trung bình cu ̉a phương sai bằng không và hằng số bởi vì khi quan sát gia ́ 
trị fit cu ̉a tập hợp điê ̉m phân bố ngẫu nhiên quanh gia ́ trị không, nghĩa 
là các số hạng sai số có giá trị trung bình bằng không là phù hợp để 
chúng ta có thể kết luận mô hình hiện tại là hợp lệ. 
3.2.2Xây dư ̣ng hàm ư ́ng suất  với tải trọng đoàn tàu 
Do tải trọng tính toán tác động lên dầm LG1 đối với mô hình cầu đường 
sắt rất phức tạp, do đó trong nghiên cư ́u sử du ̣ng mô hình tính toa ́n động 
lực học đa đối tượng cho cả cầu là cách tiê ́p cận tốt nhất [18], với mu ̣c 
đích mô phỏng sư ̣ làm viê ̣c của cầu gần giống với mô hình làm viê ̣c thực 
của nó. Vì vậy ứng suất trong dầm LG1 là sự làm viê ̣c tương tác qua lại 
của tất cả các cấu kiện thành phần trong cầu tạo nên.  
Khi đoàn tàu di chuyê ̉n tư ̀ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia thì ư ́ng 
suất lớn nhất trong bản cánh cu ̉a dầm LG1 se ̃ được xác định tại tư ̀ng vi ̣ 
trí đoàn tàu di chuyê ̉n trên cầu. Các giá trị ư ́ng suất này se ̃ được sử dụng 
đê ̉ xây dựng hàm ư ́ng suất σ đối với tải trọng   và nhịp dầm . Trong 
trường hợp này tải trọng   của đoàn tàu là là 168 tấn. Hàm ư ́ng suất tải 
trọng đoàn tàu σ cũng được xây dựng hoàn toàn tương tư ̣ với xây dựng 
hàm số fit đa thức của ứng suất với tải trọng tĩnh . Qua kết quả phân 
tích ư ́ng suất chúng ta xác định được dạng đồ thị cho hàm số fit được 
cho như trong Hình 10. Dạng hàm số ứng suất σ hoàn toàn tương tư ̣ 
như trong phương trình (12). Ca ́c hệ số   được xác định tư ̀ kỹ thuật hàm 
fit đa thức và được cho như trong Error! Reference source not found. 
Bảng 3. Hê ̣ số   của hàm ứng suất  và sai số chuẩn trong kỹ thuật hàm 
fit với tải trọng động lư ̣c 

Hệ số  Giá tri ̣ Độ lệch chuẩn 

 -2.22555 1.79E+01  31.06429 4.14E+01  -28.4147 2.90E+01  10.0478 8.59E+00  -1.80511 1.33E+00  0.183856 1.19E-01  -0.01094 6.37E-03  0.000376 2.00E-04  -6.9E-06 3.42E-06  5.19E-08 2.44E-08 
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Hình 10: Fit hàm số cu ̉a ư ́ng suâ ́t   với ta ̉i trọng động lư ̣c 

Hoàn toàn tương tư ̣ như trong phân tích hô ̀i quy để xây dựng hàm ứng 
suất , các số dư có giá trị trung bình cu ̉a phương sai bằng không va ̀ 
hằng số và được đánh giá hàm fit là hợp lệ và các biểu đồ đánh giá số dư 
của hàm fit được cho như trong Hình 11. 

 
Hình 11: Đánh giá số dư ha ̀m fit   

3.2.3Đánh giá chi ̉ số độ tin cậy dầm LG1 
Dựa vào kê ́t quả của hàm trạng thái giới hạn (10), với các ứng suất do 
tĩnh tải và tải trọng đoàn được phân tích trong nghiên cư ́u [18]. Thay giá 
trị cu ̉a nhịp  = 31.04  vào kê ́t quả cu ̉a hàm trạng thái giới hạn vê ̀ khả 
năng chịu uốn cu ̉a dầm LG1 được viê ́t lại như sau: 

, ,     6440  1760.369 
(1
3) 

Trong nghiên cư ́u này giá trị của ,  và   được xác định tư ̀ tính toán 

và các giá trị thống kê tham khảo nghiên cư ́u của [19]. Kê ́t quả được cho 
trong bảng dưới đây: 
Bảng 4. Giá trị và giá trị thống kê của các tham số ,  và   

Tham số 
Giá tri ̣ biểu 

kiến 
Hệ số độ lệch λ Hệ số biến 

thiên   (MPa) 370.997 1.12 11.5%  (KN) 10 0.85 10% (KN) 168 0.8 11% 

 

 
Hình 12: Độ tin cậy khả năng chịu uốn cu ̉a dầm LG1 

Dựa vào công thư ́c tính chỉ số độ tin cậy (2), ta có  = 2.21, hoàn toàn 
tương tư ̣ kê ́t quả tính toán độ tin cậy của khả năng chịu uốn, chịu cắt và 
võng được cho như trong các Error! Reference source not found. đê ́n 
Hình 14. Dư ̣a vào biê ̉u đồ độ tin cậy dê ̃ dàng nhận thấy rằng, trong 20 
năm tuổi đầu cu ̉a cầu độ tin cậy vê ̀ khả năng chịu uốn, cắt và võng không 
lệch nhiê ̀u so với độ tin cậy của dầm lúc xây dư ̣ng. Trong khoảng 20 năm 
cuối (từ 100 đến 120 năm tuổi của cầu) thì chỉ số độ tin cậy về khả năng 
chịu uốn, cắt và võng không chênh lê ̣ch nhau lớn. Từ kê ́t quả cho thấy 
chỉ số độ tin cậy giảm sâu trong khoảng thời gian cầu tư ̀ 30 đê ́n 70 năm. 
Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian này tốc độ ăn mòn của cầu là 
lớn nhất, như vậy đê ̉ phòng chống sự ăn mòn làm cho cầu xuống câ ́p 

nhanh thì cần tập trung các biê ̣n pháp phòng chống ăn mòn, duy tu, bảo 
trì trong thời gian cầu từ 30 đê ́n 70 năm tuổi là khá quan trọng, nhằm 
tăng tuổi thọ của cầu. 

 
Hình 13: Độ tin cậy khả năng chịu cắt cu ̉a dầm LG1 

 
Hình 14: Độ tin cậy khả năng chịu võng cu ̉a dầm LG1 

Kê ́t quả quả còn cho thấy chỉ số độ tin cậy ở tuổi của cầu 120 năm giảm 
43.9%, điêù này đã chư ́ng tỏ ảnh hưởng cu ̉a sự ăn mòn là rất đáng quan 
ngại đê ́n khả năng chịu lực cu ̉a cầu. Điều này có nghĩa là chất lượng cu ̉a 
cầu giảm đi khoảng 43.9%. Với sư ̣ phân tích cho thâ ́y nê ́u các hê ̣ thống 
cầu đường sắt trên khu vư ̣c Miê ̀n Trung nói chung nê ́u không có biện 
pháp duy tu bảo dưỡng thì tuổi sử dụng cu ̉a cầu không quá 100 năm, 
điều này dẫn đến sư ̣ gây lãng phí lớn. 

 

 
Hình 15: a) Phổ phân bố ư ́ng suất dâ ̀m chưa bị ăn mòn; b) Phô ̉ phân bố ư ́ng suất dâ ̀m khi đã bị ăn 

mòn ở 110 năm tuổi  

Khả năng chịu cắt tương đối tốt hơn khả năng chịu uốn vì chiê ̀u cao dầm 
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lớn nên diê ̣n tích bản bu ̣ng tương đối lớn đồng thời bản cánh bố trí xa 
trục trung hoà nên sư ̣ giảm tiê ́t diê ̣n bản cánh do ăn mo ̀n se ̃ ảnh hưởng 
lớn hơn bản bu ̣ng khi làm viê ̣c chịu cắt. Đặc biệt thông qua chỉ số đánh 
giá khả năng chịu vo ̃ng chu ́ng ta thấy chỉ số độ tin cậy của độ võng thấp 
hơn so với chỉ số độ tin cậy của khả năng chịu uốn điê ̀u này ngoài sư ̣ do 
ăn mòn bản cánh và bản bu ̣ng làm giảm độ cứng cu ̉a dầm ngoài ra đô ̣ 
võng cho phe ́p tương đối be ́ /600 (TCXDVN 338 :2005). Kê ́t quả phân 
tích là phu ̀ hợp có tính chính xác cao. Ví dụ khi bản cánh the ́p bị ăn mòn 
thí ứng suất tập trung tại vị trí ăn mòn rất cao so với dầm the ́p lúc chưa 
bị ăn mòn (xem Hình 15). Vê ́t ăn mòn càng sâu thì ứng suất tập trung 
càng lớn, và ứng suất tập trung này tiến dần vê ̀ ứng suất cho phe ́p của 
the ́p và sẽ dẫn đê ́n pháp hoại kê ́t cấu. 
4. Kết luận và kiến nghị 
Thông qua đánh giá chỉ số độ tin cậy cho thấy đối với tuổi thọ cầu từ 100 
đến 120 năm thì ảnh hưởng của sự ăn mòn làm giảm khả năng chịu uốn, 
cắt và võng là từ 40% đê ́n 45%. Khả năng ảnh hưởng này rất lớn, gây sự 
nguy hiê ̉m cho phương tiên lưu thông. Vậy đối với như ̃ng cầu có tuổi thọ 
này cần phải có biện pháp kiê ̉m tra thường xuyên nhằm đảm bảo sư ̣ an 
toàn trong quá trình khai thác. 
Kê ́t quả khảo sát cho thấy bản cánh thường ăn mòn mặt, bản bu ̣ng 
thường ăn mòn điê ̉m. Do vậy đối với biê ̣n pháp duy tu bảo dưỡng đối 
với bản cánh thì nên thay bản cánh mới, trong khi đó đối với bản bu ̣ng 
nên sư ̉ dụng các tấm ốp gia cường nhằm giảm chi phí duy tu bảo dưỡng 
đến mư ́c thấp nhất có thê ̉ nhưng vẫn đảm bảo được khả năng làm viê ̣c 
của tư ̀ng cấu kiện trong cầu. 
Chú ý giai đoạn cầu từ 30 đến 70 năm tuổi, trong giai đoạn này tốc độ ăn 
mòn diê ̃n ra khá nhanh. Nên trong giai đoạn này cần kiê ̉m ra và đề ra các 
biện pháp chống ăn mòn thì có khả năng hạn chê ́ ảnh hưởng của sư ̣ ăn 
mòn đê ́n mư ́c thấp nhất đồng thời ke ́o dài được tuổi thọ cho cầu. Đây la ̀ 
giải pháp hiê ̣u quả có thê ̉ giảm giá thành trong quá trình khai thác sử 
du ̣ng hê ̣ thống cầu đường sắt một cách thấp nhất. 
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Chiếu sáng tự nhiên tuân thủ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc 
gia về các Công trình Xây dựng sử dụng Năng lượng 
hiệu quả – Quy trình tích hợp thiết kế và mô phỏng 
Daylighting complying with the National Technical Regulation on Energy Efficiency 
Buildings – An integrated Design – Simulation (DeSi) Process 

 Nguyễn Hoàng Minh Vũ,  
Nguyễn Lê Duy Luân, Võ Viết Cường,  

Đinh Ngọc Sang, Phạm Anh Tuấn 
 
TÓM TẮT. 
Chiếu sáng tự nhiên (daylighting) là kỹ thuật khai thác ánh sáng mặt trời được quy định bắt buộc trong Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc 

gia về các Công trình Xây dựng sử dụng Năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD) như là một trong những giải pháp không chỉ 

để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng, mà còn nhằm mục đích cải thiện môi trường sống và tiện nghi 

làm việc trong công trình. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai thiết kế chiếu sáng tự nhiên trong công trình thực tế không được như 

mong đợi vì nhiều yếu tố rào cản, trong đó có kỹ thuật và quy trình thiết kế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng rào cản, bài báo đề xuất 

quy trình tích hợp thiết kế - mô phỏng mới nhằm nâng cao hiệu quả tuân thủ quy chuẩn trong quá trình thiết kế. Nội dung công 

việc của từng hạng mục trong quy trình đề xuất được trình bày một cách ngắn gọn nhưng bao quát; trong đó các nội dung quan 

trọng nhất được trình bày chi tiết với hướng dẫn cụ thể.   

Từ khóa: Chiếu sáng tự nhiên, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Hướng dẫn thiết kế, Mô phỏng hiệu quả năng lượng 

 
ABSTRACT. 
Daylighting, a technique to exploit solar radiation, is stipulated as a compulsory regulation in the National Technical Regulation on 

Energy Efficiency Buildings (QCVN 09:2013/BXD). It is expected to be a vital solution not only to improve the energy efficiency in 

buildings but also to ameliorate interior living conditions and working environment in buildings. Unfortunately, the implementation 

efficiency for daylighting in practice could not meet as expected  due to numerous barriers, of which design techniques and design 

process are identified as the two most urgent reasons. By assessing the impacts of barriers in Vietnam context, this paper suggest an 

integrated Design – Simulation (DeSi) process with aim to improve the obligatory of the National Regulation in practical design. 

Each step together with its’ description are described in a succinct but comprehensive way; in which the most importance step of 

process are highlighted by the guidelines in detail. 

Key word: Daylighting, Energy efficiency, Design guidelines, Energy performance simulation 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 
Chiếu sáng tự nhiên (CSTN) cho công trình xây dựng là là kỹ thuật khai 
thác và điều khiển ánh sáng tự nhiên (ASTN) đưa vào công trình nhằm 
đạt được hiệu quả về tiện nghi nhìn, cải thiện tiện nghi nhiệt, nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng, thân thiện với môi trường và tạo cảm giác 
thoải mái cho tâm lý con người [Reinhart, 2014]. Đây là kỹ thuật đã được 
con người nghiên cứu và phát triển từ xa xưa khi chưa có công nghệ chiếu 
sáng. Tầm quan trọng của CSTN trong công trình kiến trúc được Le 
Corbusier nhấn mạnh rằng: “Lịch sử của kiến trúc cũng chính là lịch sử 
của cuộc đấu tranh cho nghệ thuật tận dụng ánh sáng tự nhiên” [Moore, 

1991]. Tuy nhiên đến nửa cuối thế kỷ XIX, CSTN dần bị lãng quên do trào 
lưu trang trí công trình kiến trúc bằng các nguồn ánh sáng nhân tạo. Sự 
phụ thuộc mạnh mẽ vào các chiếu sáng nhân tạo đã làm gia tăng đột 
biến công suất điện tiêu thụ cho thiết bị chiếu sáng. Đứng trước thực 
trạng báo động về phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu, tất cả các 
lĩnh vực tiêu thụ năng lượng bắt buộc phải cắt giảm mức tiêu thụ hiện 
tại. Lĩnh vực chiếu sáng vì thế mà bắt đầu có dấu hiệu chuyển dịch ngược 
về xu hướng thiết kế thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa nguồn 
ASTN vào ban ngày và sử dụng các nguồn ánh sáng ít tiêu thụ năng lượng 
vào ban đêm. CSTN vì thế mà cũng được quan tâm chặt chẽ hơn và dần 
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