
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

NGUYỄN VĂN QUỐC 

 

 

NGHIÊN C ỨU GIẢI PHÁP K ẾT CẤU 

 HỢP LÝ KÈ C ỬA ĐẠI, THÀNH PH Ố HỘI AN  

 

 

           Chuyên ngành  : Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy 

           Mã số              : 60 58 02 02 

 

 
 

TÓM T ẮT LU ẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 

 

 

 

 
Đà Nẵng - Năm 2015 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 
   Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN THẾ HÙNG 

 
 

Phản biện 1:  TS. HOÀNG NGỌC TUẤN 

 

 

 

Phản biện 2: TS. NGUYỄN VĂN HƯỚNG 

 

 

 

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc 

sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy họp tại Đại học 

Đà Nẵng vào ngày 16  tháng 7  năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

      * Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 
 



1 

MỞ ĐẦU 

      1. Tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Cửa Đại là một trong hai cửa biển lớn của tỉnh Quảng Nam; hiện 

nay số lượng tàu thuyền của Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên là trên 

1.850 tàu, trong khi khu neo đậu tránh trú bão Hồng Triều chỉ đáp 

ứng được cho khoảng 1.000 tàu neo đậu; nên phần lớn tàu cá của 

ngư dân vẫn neo đậu tại các kênh, rạch tạm thời theo tập quán neo 

đậu truyền thống, nên không đảm bảo an toàn khi trú tránh bão.  

 Việc nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý kè Cửa Đại thuộc dự án 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Đại nhằm bảo vệ bờ sông, tạo 

khu vực neo đậu cho tàu, thuyền, phương tiện nghề cá hoạt động trên 

vùng biển góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của ngư dân 

làm cho ngư dân yên tâm ra khơi đánh bắt. Nghề khai thác hải sản gắn 

chặt với an ninh quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 

vùng biển của Tổ quốc, đồng thời bảo vệ an ninh chính trị trên biển. 

     2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới như cừ ván dự ứng lực để 

xây dựng tuyến kè Cửa Đại, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm 

bảo an toàn giao thông đường thuỷ, từng bước di dời các điểm neo 

đậu truyền thống của ngư dân về điểm neo đậu mới, đồng thời tạo 

môi trường du lịch xanh sạch đẹp cho TP Hội An. 

     3. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý cho 150m kè Cửa 

Đại nhằm bảo vệ cho 180 tàu thuyền có công suất nhỏ hơn 300CV, 

đây là một trong các hạng mục của dự án Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá Cửa Đại, TP Hội An. .  
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     4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

 a. Cách tiếp cận 

 - Kế thừa các thông tin, số liệu về thủy văn, hải văn, địa chất, địa 

hình, bình đồ khu vực dự án. 

 - Tiến hành thu thập, điều tra xã hội tại khu vực công trình. 

 - Sưu tập các tư liệu về lý thuyết, các mô hình toán liên quan đến 

tính toán thông qua Internet, thư viện. 

 b. Phương pháp nghiên cứu 

 - Thống kê, tổng hợp theo quy trình, quy phạm. 

 - Ứng dụng phần mềm PLAXIS để kiểm tra ổn định. 

     5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Ý nghĩa khoa học: 

 Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý và tính toán ổn định kè. 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

 - Bảo vệ tàu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy.  

 - Giảm thiểu việc chiếm đất của dự án, cản trở dòng chảy trong 

mùa mưa lũ. 

 - Có thể áp dụng cho nhiều vùng ven biển, tạo sự yên tâm tin 

tưởng cho ngư dân ra khơi đánh bắt, bám biển góp phần tăng cường 

an ninh trong khu vực nhất là tình hình tranh chấp khu vực Biển 

Đông như hiện nay.  

- Áp dụng cho việc xây dựng các công trình kè chắn đất, đê chắn 

sóng, kè bảo vệ bờ không bị xâm thực. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị và tài liệu tham khảo 

luận văn gồm có các chương như sau : 

CHƯƠNG 1: Tổng quan về khu vực kè Cửa Đại - Thành phố 

Hội An. 
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CHƯƠNG 2: Phân tích các giải pháp kết cấu và đề xuất giải 

pháp hợp lý. 

CHƯƠNG 3: Cơ sở lý thuyết tính sóng và áp lực sóng. 

CHƯƠNG 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu để xác định kết 

cấu hợp ý của kè Cửa Đại thành phố Hội An. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ KHU V ỰC KÈ CỬA ĐẠI - TP HỘI AN 
1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ  

+ Vĩ độ Bắc : 150 52’11.08” ; + Kinh độ Đông: 1080 21’13.85'' 

1.2. ĐẶC ĐIỂM KHU V ỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

1.2.1. Đặc điểm địa hình 
- Địa hình dưới nước: Cao độ đáy từ -0.7 ÷ -1.8m.  

1.2.2. Đặc điểm địa chất 
Gồm 3 lớp địa chất: Lớp 1 Cát hạt nhỏ, màu xám ghi; lớp 2 Cát 

hạt thô, màu xám xanh; lớp 3 Cát bụi, màu  xám ghi 

1.2.3. Điều kiện địa chất thủy văn 
1.3. ĐẶC TRƯNG KHÍ T ƯỢNG - THỦY VĂN 

1.3.1. Chế độ gió 
1.3.2. Bão 
1.3.3. Chế độ tri ều 
1.3.4. Chế độ dòng chảy 
1.3.5. Chế độ sóng  

1.4. DÂN SINH KINH T Ế 

1.5. TÓM TẮC QUI MÔ D Ự ÁN KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ 
BÃO CHO TÀU CÁ C ỬA ĐẠI, TP HỘI AN 

* Qui mô công trình 
+ Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV 

+ Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè dài 150m, phục vụ neo đậu 

cho 180 tầu công suất lớn nhất 300CV. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH CÁC GI ẢI PHÁP K ẾT CẤU VÀ ĐỀ XUẤT GI ẢI 

PHÁP HỢP LÝ 

2.1. PHÂN TÍCH CÁC GI ẢI PHÁP K ẾT CẤU 

2.1.1. Tường giảm sóng mái nghiêng 

a. Mặt cắt ngang của các loại kè 

b. Kè chắn sóng mái nghiêng và nhược điểm khi ứng dụng ở 

Việt Nam  

- Tốn nhiều vật liệu đá, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên nếu 

sử dụng ngồn vật liệu tại chỗ;  

- Tốc độ thi công chậm;  

-  Khi quá trình thi công bị kéo dài do thiếu vốn hoặc một số nguyên 

nhân chủ quan, các đoạn đê chưa có khối phủ thường bị hư hại trong 

mùa mưa bão;  

- Chi phí đầu tư lớn, đặc biệt áp dụng cho công trình này thì tính 

thẩm mỹ không cao, làm giảm chiều rộng khu nước neo đậu, tàu 

thuyền rất khó neo cập, đặc biệt trong điều kiện gió bão dễ va đập 

vào mái kè làm hư hỏng tàu thuyền lẫn kết cấu mái kè.  

2.1.2. Mỏ hàn, tường giảm sóng 

a. Chức năng, nhiệm vụ  

b. Mỏ hàn  

c. Chức năng của tường cản sóng 

d. Hệ thống mỏ hàn 

e. Thiết kế đê công trình ngăn cát, giảm sóng dạng thành đứng 

2.1.3. Ứng dụng công nghệ xây dựng mới bảo vệ bờ 

a. Ứng dụng Cừ bản BTCT ứng suất trước xây dựng tường kè 

mái đứng  

Kết cấu cọc cừ BTCT ứng suất trước có những ưu điểm như sau: 
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+ Cừ được sản xuất trong nhà máy kiểm soát được chất lượng tốt, 

khả năng chịu lực và chống ăn mòn cao. 

+ Thi công nhanh, sử dụng rung kết hợp xói để hạ cừ không ảnh 

hưởng chấn động đến khu vực xung quanh. 

+ Kết cấu tường đứng, không lấn chiếm nhiều khu nước neo đậu, 

đặc biệt tàu thuyền dễ neo cập khi có gió bão. 

+ Tính thẩm mỹ cao. 

 
Hình 2.6. Cọc cừ BTCT ứng suất trước 

b. Ứng dụng - Stabiplage (Geotube) 

- Stabiplage đặt nửa chìm, nửa lộ thiên vuông góc với bờ như 

kiểu mỏ hàn, nhằm hạn chế dòng ven bờ, tăng cường bồi tụ phù sa 

mà dòng chảy ven bờ mang theo, duy trì tại chỗ lượng phù sa theo cơ 

chế bồi tụ.  

- Stabiplage đặt ngầm và song song với bờ, có tác dụng làm giảm 

bớt năng lượng sóng lừng mạnh, nguy hiểm, tạo vùng sóng lừng nhỏ 

hơn, cho phép phù sa mịn lắng đọng trong vùng bị xói lở. Chỉ có 

sóng đập vào bờ nên các túi vật liệu mềm (cát) xếp chồng lên nhau 

chạy dọc theo bờ biển, bãi biển.  

- Stabiplage đặt sát chân các đụn cát, có nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ 

các đụn cát ven biển, ngoài ra có thể tạo ra sự phủ cát nhân tạo theo ý 

muốn bằng các biện pháp kỹ thuật đơn giản. 

c. Xây dựng tuyến kè chắn sóng bằng rọ đá hộc 

Ngăn sóng từ xa, để giảm tối đa áp lực sóng,khôngcho kéo cát 

gây xói lở bờ biển. 
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2.2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH 

Những tính năng vượt trội của Cọc ván BTCT dự ứng lực: 

- Cường dộ chịu lực cao: Tiết diện dạng sóng và đặc tính dự ứng 

lực làm tăng độ cứng và khả năng chịu lực của cừ. 

- Chất lượng cao: Do sản xuất bởi quy trình công nghệ theo tiêu 

chuẩn JISA 5354 của Nhật, được quản lý chất lượng chặt chẽ trong 

quá trình sản xuất. Thép được chống rỉ, chống ăn mòn, không bị ô xi 

hóa trong môi trường nước mặn cũng như nước phèn, chống được 

thẩm thấu nhờ sử dụng jont bằng vật liệu Vinyl cloride khá bền vững. 

- Giá thành dễ chấp nhận so với ứng dụng công nghệ truyền 

thống, bở cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực được sản xuất từ 

những vật liệu có cường độ cao, khả năng chịu lực tốt nên giảm được 

rất nhiều trọng lượng vật tư cho công trình (so với công nghệ truyền 

thống). 

- Đượng sản xuất tại công xưởng nên dễ hiện đại hóa, dễ kiểm tra 

chất lượng, năng suất cao, sản xuất nhiều giá thành sẽ hạ, có thể sản 

xuất nhiều chủng loại sản phẩm có quy cách khác nhau, đáp ứng theo 

nhiều dạng địa hình và địa chất khác nhau. 

- Có thể ứng dụng cọc cừ ván để cải tạo bãi biển, chống xâm thực. 

Giải pháp kết cấu này cũng được nhà thầu tư vấn thiết kế chọn để 

thiết kế cho công trình. Sau đây luận văn sẽ tính toán và kiểm tra lại 

những kết quả tính toán của đơn vị tư vấn có hợp lý hay không. 

Kết cấu cho công trình: Gồm hai hàng cừ bê tông cốt thép dự ứng 

lực, hàng cừ phía khu neo đậu đóng ke sít thành dạng tường chắn, 

hàng cừ phía ngoài sông cứ 3m đóng một cây, các đầu cừ được liên 

kết với nhau bằng hệ khung dầm bản bằng BTCT. Mặt đê có bề rộng 

3,5m, phía khu neo đậu có bố trí tường chắn sóng kết hợp neo tựa 

cho tàu tránh trú bão. 
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Hình 2.13. Mặt cắt ngang đại diện

 
Hình 2.14. Mặt bằng bố trí 

CHƯƠNG 3 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT TÍNH SÓNG VÀ ÁP L ỰC SÓNG 

3.1. LÝ THUYẾT VỀ SÓNG  

3.2. LÝ THUYẾT VỀ ÁP LỰC SÓNG 

3.2.1. Công thức Goshima Goda 

( ) DH1cos175,0 λβη +=∗                                                        (3.1)

( )( ) DHp 10
2

2211 coscos15,0 λϖβαλαβ ++=           (3.2)

133 pp α=  

142
pp α= =0 

( ) Du Hp 0313cos15,0 ϖααλβ+=                                      (3.3)  
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*. Công thức Snip 2.06.04.82* 

- Tải trọng sóng đứng tác động lên công trình 

 
  

( )fbbrf ddkdd −+=              (3.4) 

- Áp lực sóng nhiễu xạ lên tường đứng 

    

2

1 max 1; 0
2 8
dif difh kh cthkd

z pη= = − − =  

    






−==

82
;0

2

122

cthkdkhh
gkpz

difdifρ   

         (3.9) 

    






+==

kdsh

kh

chkd

h
gkpdz

difdif

f
242

;

2

133
ρ  

- Tải trọng sóng vỡ tác động lên tường đứng 

    0, 11 =−= phz  

    ghpz ρ5,1;0
22

==               (3.13)   

     

f

f

dch

gh
pdz

λ
π

ρ
2

; 33 ==

 

 

- Tải trọng sóng vỗ tác động lên tường đứng 

    0; 11 =−= phz sur   

     sur

sur ghp
h

z ρ5,1;
3

22
=−=         

                               (3.15) 

    

f

sur

sur
f

dch

gh
pdz

λ
π

ρ
2

; 33 ==  

3.3. TÍNH TOÁN ÁP L ỰC SÓNG LÊN TƯỜNG ĐỨNG THEO 

CÁC CÔNG THỨC BÁN THỰC NGHI ỆM (CÔNG TH ỨC 

SAINFLOU VÀ MINIKIN) 
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Bảng 3.6. Công thức theo Phương pháp Sainflou và Minikin 

Phương pháp Sainflou Phương pháp Minikin 

h=H+h0 

L

d

L

H
h

ππ 2
coth

2

0
=  







=

L

d

H
p

π
ω
2

cosh

1

 

)(
12
pd

dh

h
p +

+
= ω  

h=1,66H 

p1=ωH 

p2=ωH 

 

CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ XÁC ĐỊNH KẾT CẤU 

HỢP LÝ CỦA KÈ CỬA ĐẠI THÀNH PH Ố HỘI AN 
 

4.1. CÁC THÔNG SỐ VÀ CHỈ TIÊU THI ẾT K Ế 

- Mặt dù công trình nằm ở khu vực cửa sông nhưng cách biển 

khoảng hơn 2km nên công trình chịu ảnh hưởng lớn của sóng, gió từ 

biển vào. Do vậy Luận văn chọn các chỉ tiêu, thông số, quy trình 

thiết kế cho công trình biển.  

- Loại công trình: Công trình thủy lợi. 

- Cấp công trình: Công trình cấp IV. 

- Mực nước triều cao nhất (P= 5%) = +0.45. 

- Mực nước triều thấp nhất (P=  95%) = -0.75. 

- Cao trình mực nước tính toán ứng với P = 10% là Ztt = 1,37m. 

(Nguồn số liệu lấy theo dự án Kè chống xói lở cho Khu Resort 

Sunrise thành phố Hội An và theo tài liệu của đài khí tượng thủy văn 

Trung Trung Bộ) 

-   Chiều dài tuyến đê: 150,0m. 

-   Gió bão thiết kế: Cấp 12. 
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4.2. TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG, GIÓ THI ẾT KẾ 

4.2.1. Tính toán gió 

a. Tốc độ gió 

Theo TCVN 9901:2014, tốc độ gió tính toán là tốc độ gió lấy 

trung bình trong 10 phút tự ghi của máy đo gió ở độ cao 10m trên 

mặt nước: 

1 0 1 1 0 .W . . Wd tk k k=  

 Thay vào ta có: 

1 0W 0, 8 1 1 1, 0 9 1 3 3 2 9, 2 ( / )m s= × × × =  

b. Đà gió 

115.10 .
W

D
ν=  

Thay vào ta có: 
5

1 1 1 0
5 1 0 1 7 1, 2 ( )

2 9 , 2
D K m

−

= × × =  

4.2.2. Tính toán chiều cao sóng 

a. Sóng nước sâu 

0

2

L
D >  

Trong đó:     D – Độ sâu nước. 

  L0 – Chiều dài sóng ở vùng nước sâu. 

b. Sóng nước nông 

Sóng ở vùng nước nông. Sử dụng chiều cao sóng tần suất lũy tích 

Hsp%. 

+  Chiều cao sóng có tần suất 1% (Hs1%): 1% số con sóng thống 

kê có chiều cao bằng hoặc lớn hơn trị số đó.  

+  Chiều cao sóng có tần suất 5% (Hs5%): 5% số con sóng thống 

kê có chiều cao bằng hoặc lớn hơn trị số đó. 

Khu vực tính toán thuộc vùng nước nông, nên ta có:   
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1/3

1,53
s

s
H

H =  

Theo chuyên gia Hà Lan ở giai đoạn thiết kế sơ bộ chọn 

1/3 0,6H h= ,  

- Cao trình đáy là: Zđb = - 2,5m. 

- Độ sâu mực nước là: d = h = 1,37 – (- 2,5) = 3,87 m. 

Đi tính:     1/3 0, 6 0, 6 3,87 2,32( )H h m= = × = .  

Chiều cao sóng:       1/3 2,32
1,5( )

1,53 1,53
s

s
H

H m= = =  

4.3. XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH KÈ 

4.3.1. Mực nước biển tính toán 

Là mực nước tính toán theo tần suất đảm bảo tại vị trí công trình, 

bao gồm mực nước triều thiên văn và các giá trị biến thiên do ảnh 

hưởng của sóng, lũ, địa chấn, giả triều. Biến đổi thời tiết, biến đổi 

mực nước chu kỳ dài… không kể mực nước dâng do bão (Lấy theo 

cao độ Quốc gia). 

Các mực nước theo tài liệu của đài khí tượng thủy văn Trung Trung 

Bộ Công trình kè ứng với cấp công trình là cấp IV. Vậy ta chọn Ztp = 

1,37m, ứng với P = 10% để tính toán. 

4.3.2. Chiều cao nước dâng do bão 

Tài liệu nước dâng trong bão: Theo 14 TCN 130 - 2002 “Hướng 

dẫn thiết kế đê biển”, trang 10 và bảng C - 3 trang 92. 
Công trình nằm ở Cửa Đại, Quảng Nam và công trình cấp IV. 

Nên trị số nước dâng được xác định là 0 , 8( )n dH m= . 

4.3.3. Chiều cao sóng leo 

Được xác định dựa theo phụ lục D – 14 TCN 130 – 2002. 

Khi mái đê có hệ số mái m  ≤ 1,25 xác định theo công thức D.1.2. 

w 0. . . . ( )ss l pH K K K R H m∆=  
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Thay số ta được chiều cao sóng leo: 

  0 .7 1, 3 1, 48 1, 2 4 1, 5 0 , 87 2 , 2 ( )s lH m= × × × × × =  

Trị số gia tăng độ an toàn Công trình cấp 4, theo bảng 4.10 chọn 

độ cao an toàn a = 0,3 m. Theo bảng 2.1, trang 6 TCN 130 -2002. 

4.3.4. Cao trình đỉnh kè thiết kế 

1, 3 7 0 , 8 2 , 2 0 , 3 4 , 6 7 ( )
d tp n d s l

d

Z Z H H a

Z m

= + + +

= + + + =  
Theo kết quả tính toán thủy văn của dự án cầu Cửa Đại (gần với 

vị trí dự án), có được mực nước ứng với từng tần suất P = 10%, nên 

mực nước lũ thiết kế max là Hmax = 1,46m. 

Do công trình thiết kế để làm nơi neo đậu tàu thuyền, là nơi đặt 

các ụ tàu và là tuyến đường trên kè để người dân đi lại vận chuyển 

hải sản và dụng cụ cần thiết. Nên yêu cầu cao trình tuyến kè đảm bảo 

không gây ra ngập trong thời tiết mưa bão và mực nước ứng với tần 

suất thiết kế. Kết hợp cả hai giá trị trên, Luận văn đề xuất chọn cao 

trình đỉnh kè là +3m, phía trong bố trí tườngkè đến cao trình +4m, 

rộng 30cm để lắp đặt các bích neo. 

Trong khi đó, dự án chọn cao trình đỉnh kè +2,0m, tường kè 

+3,0m. Thực tế cho thấy cao trình thiết kế của dự án là khá thấp và 

dễ bị ngập trong mùa mưa lũ gây khó khăn cho công tác đi lại và neo 

đậu tàu thuyền. Cao trình thấp là do tính toán sai khác về mực nước 

tính toán (Ztp = +0,45m) và chiều cao sóng leo (Hsl  = 1,07m). 

4.4. THIẾT K Ế MẶT CẮT NGANG KÈ 

4.4.1. Bố trí tuy ến kè 

Tuyến kè được bố trí như hình vẽ. 
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Hình 4.1. Bình đồ bố trí tuyến kè 

4.4.2. Thiết kế mặt cắt ngang kè 

a. Chọn mặt cắt ngang 

Chọn bố trí hai hàng cừ, hàng bên trong đóng liền nhau, hàng 

ngoài cách hàng trong 3m và cách nhau 3m đóng 1 cọc (theo bố trí 

của dự án). Trên đỉnh kè bố trí dầm và đổ bản mặt, đúc ụ tàu để phục 

vụ đi lại và neo đậu thuyền (hình vẽ). 

 
Hình 4.2.  Mặt cắt ngang đặc trưng của kè 

b. Phạm vi gia cố chân công trình 

4

L
l

S

k
=         

(Ứng với T = 7,7s, h = 3,87m tra bảng B-6, 14TCN 130-2002). 
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Thay số vào ta có: m03,11
4

1,44 ==
k
l  

Chọn lk = 11m, gia cố mỗi bên 5,5m từ chân công trình. 

c. Tính toán xói 

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo 

vệ và nâng cấp đê biển 2010: 

Độ sâu xói tới hạn của chân hàng cừ phụ thuộc vào năng lượng 

sóng (Hs, Tm). Để an toàn nên sử dụng công thức sau: 
m a x

0
0

2 2 , 7 2 / 0 , 2 5w

S
d L

H
= +  

Thay số vào:        

( )1, 5   1, 5 2 , 2 5m a xS m= × =  

Từ chiều sâu hố xói để quyết định giải pháp kết cấu gia cố chân kè.  

Hgc= 25,2
3

4

3

4
max ⋅=S = 3,0(m) 

Từ kết quả tính toán trên, Luận văn đề nghị chọn giải pháp gia cố 

chân kè như sau: Gia cố chân kè gồm hai lớp, lớp dưới cùng là lớp 

sỏi dày 30cm, lớp trên là hai hàng rọ đá dày 60cm được liên kết với 

nhau thành một mảng, tổng cộng chiều sâu gia cố 0,9m. Đây cũng là 

một trong những yếu tố quyết định về tính ổn định cũng như tuổi thọ 

của công trình. (Dự án không có giải pháp gia cố chân công trình). 

4.5. TÍNH TOÁN ÁP L ỰC SÓNG 

4.5.1. Áp lực sóng lên kè 

cao sóng h = 1,5
Bảng 4.13. Kết quả tính toán 

THTT STT 
Tung độ 

z (m) 

Giá tr ị áp lực sóng 

(T/m2) 

Khi đỉnh sóng tiếp 

cận công trình  (Áp 

lực sóng dương) 

1 

2 

3 

- 0,75 

0 

0,97 

p1 = 0 

p2 = k2ρgh = 1,66 

p3 = k3ρgh = 1,51 
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4 

5 

1,94 

3,87 

p4 = k4ρgh = 1,36 

p5 = k5ρgh = 1,43 

Khi bụng sóng 

tiếp cận công trình 

(Áp lực sóng âm) 

6 

7 

8 

9 

0 

0,75 

1,94 

3,87 

p6 = 0 

p7 = - ρgηt  = -0,75 

p8 = - k8ρgh = -0,68 

p9 = - k9ρgh = -0,75 

4.5.2. Áp lực đẩy nổi: Bỏ qua 

4.5.3. Áp lực thủy tĩnh: Cân bằng 

4.6. TÍNH TOÁN ÁP L ỰC NEO ĐẬU TÀU 

4.6.1. Tải tr ọng gió tác dụng lên tàu 

Tải trọng gió được xác định theo công thức sau: 

Theo phương ngang tàu: wq = 73.6 * 10-5* A q* V q
2* ζ 

Theo phương dọc tàu: Wn = 49*10-5 *A n* V n
2*ζ 

Diện tích cản gió theo phương ngang: Aq = αqLt
2 

Diện tích cản gió theo phương dọc tàu: An = αnBt
2 

Vậy tải trọng gió lớn nhất tác dụng lên 1 cụm 5 tàu công suất tới 

90CVcho cụm neo 1 đậu trong vũng là: 

Tải trọng ngang: WQ = 2Wq =2. 28,3= 56,6 KN. 

Tải trọng dọc: WN = 5Wn = 5. 17 = 85 KN. 

Lựa Chọn tải trọng dọc của cụm 1gồm tải trọng dọc của 5 tàu 90 CV 

để tính toán.    

4.6.2. Tính toán lực neo, xác định sức chịu tải của bích neo 

Tải trọng gió tác dụng lên cụm tàu neo đậu theo phương dọc là 

lớn nhất. Theo 22 TCN 222 - 95 ta có công thức như sau: 

� �
����

n. sinα. cosβ
 

α, β: Góc nghiêng của dây neo so với các phương ngang và dọc 
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mép kè theo (Bảng 23,Tiêu chuẩn 22TCN222-95). 

Sau khi tính toán ta thấy lực tác dụng vào trụ neo lớn nhất là S= 

170 (KN).  

4.6.3. Tải tr ọng va tàu khi tàu cập bến 

Động năng của tàu được xác định theo công thức sau: 

� � ψ
�. ��

2
 

Trong đó: 

D - Lượng rẽ nước của tàu (T). 

V - Thành phần vuông góc với mép bến của tốc độ tàu cập lấy 

theo bảng 29 (22TCN222-95); V = 0.2 (m/s) 

ψ - Hệ số lấy theo bảng 3.26 (22TCN222-95) với Bến nhô ψ = 0.45. 

Động năng va tàu lớn nhất là: E = 1,35 (KJ) do vậy ta chọn 

thiết bị đệm tàu loại đệm : Lamda V - M24. 

4.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH  KÈ 

Luận văn sử dụng phần mềm PLAXIS để kiểm tra ổn định. 

4.7.1. Giới thi ệu về phần mềm Plaxis 

4.7.2. Ứng dụng của phần mềm Plaxis 

4.7.3. Cơ sở lý thuyết phần mềm Plaxis 

a. Lý thuyết về biến dạng 

b. Phương pháp PTHH trong phần mềm Plaxis 

c. Tích phân hàm ẩn của các mô hình đàn dẻo khác nhau 

e. Các bước mô hình hoá trong phần mềm Plaxis 

- Lập mô hình hình học; 

- Gán các điều kiện biên; 

- Gán các đặc trưng vật liệu; 

- Tạo lưới phần tử; 

- Xác định điều kiện ban đầu; 
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- Xác định các giai đoạn tính toán; 

- Tính toán; 

- Hiển thị kết quả phân tích. 

4.7.4. Đặc trưng vật li ệu trong mô hình PLAXIS 8.2 

a. Mô hình quan hệ của đất 

b. Loại quan hệ vật liệu 

4.7.5. Kiểm tra ổn định bằng phần mềm PLAXIS 

a. Số liệu cơ bản 

- Đê chắn sóng được thiết kế bằng cừ BTCT loại W500B1000 có 

mô men chống nứt là 356,8 KN.m (Thông số kỹ thuật do Công ty CP 

Phương Minh cung cấp tại địa chỉ http://www.phuongminh.com.vn) 

- Tải trọng tính toán ở đây chọn là tải trọng lớn nhất mà bích neo 

làm việc ứng với T = 1,15*S = 1,15*17 = 19,55T. Ta chọn T = 20T 

để tính toán. 

Tải trọng tính toán ở đây là khi tàu tránh trú bão bên trong khu neo 

đậu và bên ngoài sông Hội An có tàu neo đậu và va vào đê chắn sóng. 

Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra với 2 trường hợp bất lợi là: 

+ TH1: Hệ thống cừ làm việc bình thường. 

 
Hình 4.5. Trường hợp 1 hai hàng cừ làm việc bình thường 
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+ TH2: Chỉ một hàng cừ phía neo tàu làm việc. 

 
Hình 4.6. Trường hợp 2 chỉ hàng cừ phía neo đậu làm việc 

Hệ số ổn định của đê chắn sóng phải thỏa mãn điều kiện: 

+ Ktt>[K]; V ới [K] = 1.45 (Theo Bảng 4 - TCVN 9901:2014 ứng 

với công trình cấp IV) 

+ Mômen chống nứt của đê chắn sóng phải thỏa mãn điều kiện: 

Mtt < [M] = 356,8 KN.m (Thông số kỹ thuật do Công ty CP Phương 

Minh cung cấp tại địa chỉ http://www.phuongminh.com.vn) 

b. Tài liệu địa chất của nền cọc 

c. Kết quả tính toán 

- Kiểm tra theo bố trí của dự án 
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Hình 4.7. Áp lực nước lỗ rỗng 

 
Hình 4.8. Ứng suất ban đầu 
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Hình 4.11. Chia lưới tính toán 

- Kết quả tính toán TH1: Hệ thống cừ làm việc bình thường 

- Kết quả tính toán TH2: Chỉ có hàng cừ bên trong làm việc 

Bảng 4.25. Kết quả tính toán 

Tính toán THTT K tt [K] 
M tt 

KN.m 

[M] 

KN.m 

Kết quả 

tính toán 

TH1 2.18 1.45 88,90 356,8 

TH2 2,08 1.45 90,58 356,8 

Từ các kết quả trên ta thấy kết với loại cừ BTCT chọn là 

W500B100 là đảm bảo điều kiện an toàn về ổn định và ứng suất. 

Luận văn kiểm tra thêm các phương án khác.  

Phương án 1: Giản khoảng cách của hàng cừ bên ngoài lên 4m 

(dự án là 3m). 

Bảng 4.26. Kết quả tính toán 

Tính toán THTT K tt [K] 
M tt 

KN.m 

[M] 

KN.m 

Kết quả 

tính toán 

TH1 2.13 1.45 89,93 356,8 

TH2 2,08 1.45 88.13 356,8 
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Phương án 2: Thay đổi kích thước cừ thành W300B100, hàng 

trong đóng liền, hàng ngoài đóng cách nhau 3m. 

Bảng 4.27. Kết quả tính toán 

Tính toán THTT K tt [K] 
M tt 

KN.m 

[M] 

KN.m 

Kết quả 

tính toán 

TH1 2.11 1.45 79.51 90.6 

TH2 2,08 1.45 80.27 90.6 

+ Hệ số ổn định chống lật Ktt>[K]; V ới [K] (Bảng 4 - TCVN 9901:2014) 

+ Mômen chống nứt của đê chắn sóng phải thỏa mãn điều kiện: Mtt 

< [M]; [M] (Thông số kỹ thuật của cừ do Công ty CP Phương Minh cung 

cấp tại http://www.phuongminh.com.vn) 

Cả hai phương án đưa ra đều đạt. Nhưng với phương án 2 cho ra 

kết quả hợp lý hơn, vừa đảm bảo điều kiện về mô men và ổn định, 

nhưng thay đổi được kết cấu nên giảm được giá thành của dự án. 

Vậy Luận văn đề nghị sử dụng cừ W300B100. 

4.8. TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT TƯỜNG CỪ 

4.8.1. Các số liệu cơ bản 

Các hệ số an toàn Công trình cấp IV. 

- Hệ số tổ hợp tải trọng, theo QCVN 04-05:2012, nc = 1; kn = 1,5. 

4.8.2. Mặt cắt ngang của cừ 

 
Hình 4.20. Mặt cắt ngang đặc trưng của cừ 
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4.8.3. Tính toán sức chịu tải của cừ 

Chiều dài của cọc: Lc = 12m, đặt trên các lớp 1. Theo tiêu chuẩn 

thiết kế móng cọc, sức chịu tải được tính theo công thức sau: 

0   . .( ). . .R f i iP m m R F U m f l= + ∑  

Bảng 4.28. Kết quả tính toán sức chịu tải của cừ 

Độ sâu cọc (m) fì li f i x l i  

-1.8 3.25 1 3.25 

-2.8 3.65 1  3.65 

-3.8 3.9 1  3.9 

-4.8 4.1 1  4.1 

-5.8 4.25 1  4.25 

-6.8 4.35 1  4.35 

-7.8 4.45 1 4.45 

-8.8 4.55 1  4.55 

-10 4.65 1.2 5.58 

E 
  

38.08 

F 
  

0.18 

U 
  

3.5 

P0 
  

133.46 

Sức chịu tải cho phép của cừ là:  P = P0/1.4 = 95.33 (T) 

4.8.4. Xác định tải tr ọng lớn nhất mà một cừ phải chịu 

Tính toán cho 1 đoạn đỉnh kè dài 9m. 

- Tải trọng do người đi bộ:qng = 1.2*0.4*9*2.8 = 12.10 (T) 

- Tải trọng do trọng lượng bản thân đỉnh kè: 

qbt =1.05*2.5*(9* 1.76+3*0.2*1.9*0.4) = 42.78T 

- Tổng tải trọng tác dụng lên cừ:  q = qng+qbt = 54.87 (T) 

- Tải trọng tác dụng lên một cừ: qc = 0.5*0.5*q = 13.72 (T) 

Kết luận: qc= 13.72T < P = 95.33T. Cừ thiết kế đảm bảo. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LU ẬN 

Qua tính toán, kiểm tra kết cấu cho công trình Kè Cửa Đại, luận 

văn đi đến một số kết luận sau: 

- Công trình kè Cửa Đại thuộc dự án khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá Cửa Đại có chức năng tạo khu vực neo đậu cho tàu, 

thuyền, phương tiện nghề cá hoạt động trên vùng biển và bảo vệ bờ 

sông, mang ý nghĩa quan trọng đối với khu vực. 

- Luận văn đề xuất giải pháp kết cấu công trình kè Cửa Đại gồm 

hai hàng cừ BTCT dự ứng lực loại W300B100 dài 12m, hàng cừ phía 

khu neo đậu đóng kề sít thành dạng tường chắn, hàng cừ phía sông 

cứ 3m đóng một cây, các đầu cừ được liên kết với nhau bằng hệ 

khung dầm bản BTCT, cao trình đỉnh kè +3,0m. Phía khu neo đậu có 

bố trí tường chắn sóng kết hợp trụ neo cho tàu tránh trú bão, cao 

trình đỉnh tường chắn sóng được đề nghị là +4,0m (khác với dự án đã 

được duyệt +3,0m). Dọc tuyến đê bố trí hệ thống bích neo kết hợp 

đệm lốp cao su cho tàu neo cập khi tránh trú bão được an toàn.  

Luận văn cũng đề xuất thêm là: Chân kè được gia cố bằng hai 

lớp, lớp dưới cùng là lớp sỏi dày 30cm, lớp trên là hai hàng rọ đá dày 

60cm được liên kết với nhau thành một mảng, tổng cộng chiều sâu 

gia cố 0,9m, chiều rộng gia cố từ chân công trình ra mỗi bên 5,5m. 

KI ẾN NGHỊ 

- Công trình kè Cửa Đại mặt dù đã thi công xong nhưng đơn vị 

chủ quản cần chú ý đến việc sóng có thể vượt đỉnh kè, cũng như chân 

công trình có thể bị xói gây mất ổn định cho kè dẫn đến giảm tuổi 

thọ của công trình. 
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- Do công trình thiết kế để làm nơi neo đậu tàu thuyền, là nơi đặt 

các ụ tàu và là tuyến đường trên kè để người dân đi lại vận chuyển 

hải sản và dụng cụ cần thiết. Nên yêu cần cao trình tuyến kè đảm bảo 

không gây ra ngập trong thời tiết mưa bão và mực nước ứng với tần 

suất thiết kế.  

- Cần  ứng dụng nhiều hơn nữa cọc cừ ván dự ứng lực để xây 

dựng các công trình thủy lợi, giao thông, công nghiệp; vì cừ ván dự 

ứng lực có các ưu,  điểm vượt trội so với các vật liệu, kết cấu khác. 

 


