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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

- Do những ưu điểm về khả năng vượt nhịp và tính thẩm mỹ 
của cầu dây văng (CDV), nhiều cây cầu dây văng đã được xây dựng 
trên toàn thế giới trong thời gian gần đây. [4] [11] Với sự ra đời của 
các vật liệu có độ bền cao như thép cường độ cao, bê tông.. và công 
nghệ xây dựng tiên tiến như công nghệ thi công đúc hẫng, lắp hẫng, 
bán lắp hẫng… cầu dây văng đã có những bước tiến mới về khả năng 
vượt nhịp, đa dạng về kết cấu và kiến trúc [11]. Điển hình là cầu 
SiaShao Trung Quốc nhịp chính 2680m (2013), Sutong Trung Quốc 
nhịp chính 1088m (2007)...[18]. Đặc biệt dự án CDV vượt qua eo 
biển Gibraltar giữa Tây Ban Nha và Ma rốc đã được đề nghị với nhịp 
chính khổng lồ dài 8400m, hai nhịp biên là 3100m và 4700m, tháp 
cầu cao 1250m.  

- Trong những năm qua, Việt Nam đã ứng dụng và xây dựng 
thành công nhiều công trình CDV nhịp lớn như: Cầu Mỹ Thuận, 
Vĩnh Long nhịp chính 350m (2000); Cầu Kiền, Hải Phòng nhịp 
chính 200m (2004); Cầu Bính, Hải Phòng nhịp chính 260m (2005) 
Cầu Bãi Cháy, Vịnh Hạ Long nhịp chính 435m (2006); Cầu Rạch 
Miễu, Bến Tre nhịp chính 270m (2009); Cầu Phú Mỹ, TP Hồ Chí 
Minh nhịp chính 380m (2009); Cầu Cửu Long, Cần Thơ nhịp chính 
550m (2010); Cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng nhịp chính 230m 
(2013)...[17]. Trong đó có một số công trình đã được các nhà thầu 
trong nước triển khai thực hiện như cầu Rạch Miễu, cầu Trần Thị 
Lý…  

- Đối với cầu dây văng, vấn đề kiểm soát nội lực và chuyển 
vị trong quá trình thi công như: lực căng trong dây cáp và kiểm soát 
độ cao của mặt cầu.. .đóng vai trò rất quan trọng [11] [12]. Vì vậy 
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trong quá trình thi công cầu phải thương xuyên theo dõi, kiểm soát 
và điều chỉnh để nội lực và chuyển vị theo như thiết kế tránh những 
sai khác lớn ở giai đoạn hoàn thiện do tích lũy những lỗi kỹ thuật 
trong quá trình thi công, dẫn đến công trình không đạt chỉ tiêu kỹ 
thuật theo thiết kế hoặc mất an toàn cho công trình. Việc áp dụng 
rộng rãi các phương pháp thi công hiện đại, vấn đề kiểm soát nội lực 
và chuyển vị trong quá trình thi công đóng vai trò rất quan trọng [11] 
[12]. 

- Diễn biến nội lực và chuyển vị của kết cấu dây văng phụ 
thuộc vào biện pháp điều chỉnh nội lực được áp dụng vào thi công 
[11]. Vì vậy nghiên cứu diễn biến nội lực và chuyển vị của kết cấu 
dây văng có xét đến ảnh hưởng các biện pháp điều chỉnh vào quá 
trình thi công nhằm đề xuất giải pháp căng chỉnh hợp lý là điều rất 
cần thiết. 

- Cầu Nhật Lệ  2 – Quảng Bình được lựa chọn đầu tư xây 
dựng với sơ đồ cầu dây văng. Ngày 31/8/2013 đã khởi công xây 
dựng, vì vậy, nghiên cứu tính toán diễn biến nội lực trong quá trình 
thi công nhịp cầu dây văng Nhật Lệ 2 có xét đến ảnh hưởng của điều 
chỉnh nội lực là điều rất cần thiết và cấp bách hiện nay. 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng phần mềm. 
- Áp dụng phân tích, tính toán diễn biến nội lực, chuyển vị 

kết cấu nhịp dây văng cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình trong quá trình 
thi công có kể đến ảnh hưởng các biện pháp điều chỉnh nội lực. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu diễn biến nội lực, chuyển vị kết cấu nhịp dây 
văng của cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều 
chỉnh nội lực trong quá trình thi công. 



3 

4. Phương pháp nghiên cứu  
- Nghiên cứu lý thuyết về phân tích, tính toán nội lực, 

chuyển vị kết cấu cầu dây văng trong quá trình thi công kể đến ảnh 
hưởng biện pháp điều chỉnh nội lực. 

- Ứng dụng các nghiên cứu tính toán trên vào phân tích diễn 
biến nội lực, chuyển vị nhịp cầu dây văng cầu Nhật Lệ 2 – Quảng 
Bình trong quá trình thi công kể đến ảnh hưởng biện pháp điều chỉnh 
nội lực. 
5. Bố cục đề tài 

Chương 1 : Tổng quan về các công nghệ xây dựng và các 
phương pháp điều chỉnh  nội lực trong thi công cầu  dây văng. 
 Chương 2 : Cơ sở phân tích diễn biến nội lực, chuyển vị cầu 
dây văng trong quá trình thi công theo các phương pháp điều chỉnh 
nội lực. 

Chương 3: Áp dụng phân tích diễn biến nội lực, chuyển vị 
nhịp dây văng cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình theo các phương pháp 
điều chỉnh nội lực. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
 Nguồn tài liệu nghiên cứu về diễn biến nội lực cầu dây văng 
chủ yếu dựa vào các tài liệu giảng dạy bậc cao học, các báo cáo 
nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài nước, các sách về 
điều chỉnh nội lực và tính tóan nội lực trong cầu dây văng. Các tài 
liệu hướng dẫn tính toán kết cấu sử dụng phầm mềm Sap. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ CÁC 

PHƯƠNG PHÁP ĐCNL TRONG THI CÔNG CDV. 
1.1. TỔNG QUAN VỀ CẦU DÂY VĂNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ 
VIỆT NAM. 
 1.1.1 Các công trình cầu dây văng tiêu biểu trên thế giới 
(theo chiều dài nhịp chính). 

STT Tên cầu 
Chiều dài nhịp 

chính (m) 
Chiều dài 
toàn cầu 

Số trụ 
tháp 

1 JiaShao 2680 10100 6 
2 Russky  1104 3100 2 
3 Sutong  1088 6000 2 

4 Stonecutters  1018 1596 2 

5 E'dong  926 8206 2 
6 Tatara  890 1480 2 

7 
Pont de 

Normandie 

856 2141 2 

8 
Cầu cao tốc 

Jiujiang Fuyin 

818 1405 2 

9 Jingyue  816 5400 2 
10 Incheon  800 12300 2 
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1.1.2 Các công trình cầu dây văng tiêu biểu ở Việt Nam. 

STT Tên cầu 
Chiều dài nhịp 

chính (m) 

Chiều dài 

toàn cầu 

Số trụ 

tháp 

1 Cần Thơ 550 2750 2 

2 Bãi Cháy 435 903 2 

3 Phú Mỹ 380 2100 2 

4 Mỹ Thuận 350 1535 2 

5 Rạch Miễu 270 2860 2 

6 Bính 260 1280 2 

7 Trần Thị Lý 230 450 1 

8 Kiền 200 1186 2 

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THI CÔNG CẦU DÂY 
VĂNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. 
 1.2.1. Thi công dầm chủ theo phương pháp đúc toàn khối 
trên đà giáo cố định. 
 1.2.2. Thi công dầm chủ theo phương pháp đúc hẫng. 

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

1.2.5. Thi công dầm chủ theo phương pháp sử dụng dây 
thiên tuyến. 
1.3. SƠ LƯỢC VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC 
CẦU DÂY VĂNG. 

1.3.1. Mục đích của điều chỉnh nội lực trong CDV. 
 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng có xét đến trong quá trình 
điều chỉnh nội lực 
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1.3.3. Các biện pháp điều chỉnh nội lực. 
a. Tạo dầm có độ vồng ngược trong quá trình chế tạo. 
b. Điều chỉnh bằng cách căng kéo các dây văng 
v Điều chỉnh bằng cách tạo khớp tạm trong thi công. 
v Điều chỉnh nội lực bằng căng kéo các dây văng trên dầm  

liên tục. 
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CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NỘI LỰC, CHUYỂN VỊ CẦU 

DÂY VĂNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÉT ẢNH 
HƯỞNG ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC 

2.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN LỰC CĂNG DÂY VĂNG THEO 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC. 

2.1.1. Phương pháp căng chỉnh 1 lần. 
a. Sơ đồ công nghệ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 2.1: Trình tự thi công dầm chủ theo công nghệ đúc hẫng  
cân bằng 

b. Phương trình chính tắc tính điều chỉnh nội lực theo 
phương pháp lực 

Từ điều kiện tổng độ võng do tĩnh tải và lực điều chỉnh gây 
ra phải bằng trị số độ võng cần đạt tới, ta có phương trình chính tắc 
dạng tổng quát viết cho nút thứ i như sau [4]: 

0=+++ c
i

II
i

x
i

I
i YYYY  (2.1) 

Trong đó: 
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I

iY : Độ võng tại nút thứ i ở trạng thái ban đầu (A) 
   

x
iY : Độ võng tại nút thứ i do các lực điều chỉnh gây ra. 

   
II

iY : Độ võng tại nút thứ i do tĩnh tải phần 2 trong hệ ở 
trạng thái hoàn chỉnh. 
   

c
iY : Độ võng chuẩn cần đạt tại nút thứ i (mục tiêu). 
Khi mục tiêu điều chỉnh là nội lực trong dầm thì chuyển vị là 

hệ quả của quá trình điều chỉnh và ngược lại. 
2.1.2. Phương pháp căng chỉnh nhiều lần. 
Trong quá trình thi công, các dây văng căng chỉnh một lần 

có thể gây trạng thái nội lực vượt quá sức kháng của kết cấu. Vì 
vậy, với những dây văng mà việc căng chỉnh một lần gây trạng thái 
bất lợi có thể được căng chỉnh nhiều lần nhằm khắc phục trạng thái 
bất lợi trên hoặc tạo sự cân bằng bê tông ướt khi thi công đốt dầm. 

a. Sơ đồ công nghệ:  
 
 

Bước 1:  
+ Di chuyển ván khuôn, xe 

đúc. 
 
 

 Bước 2:  
+ Lắp đặt khối neo cáp 

văng, thanh neo chống tạm. 
+ Lắp đặt cốt thép bản và 

dầm.  
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 Bước 3:  
+ Lắp đặt cáp văng, căng 

lực khắc phục độ võng dây. 
 
 

 Bước 4:  
+ Đổ bê tông dầm chủ. 
 
 
 

 Bước 5:  
+ Căng cáp văng chịu tải 

trọng bê tông ướt. 
 

 Bước 6:  
+ Truyền tải trọng từ xe 

đúc sang cáp văng 
 

 Bước 7:  
+ Căng cáp văng đạt lực 

thiết kế. 
+ Di chuyển xe đúc, lặp lại 

các bước từ 1-:-7 
 

Hình 2.2: Trình tự thi công dầm chủ cầu Nhật lệ 2 – Quảng Bình 
theo công nghệ đúc hẫng cân bằng [1]. 
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b. Phương trình chính tắc tính điều chỉnh nội lực theo 
phương pháp lực 

Xác định các giá trị lực căng lần 1 chịu tải trọng BT ướt theo 
nguyên tắc lực căng lần 1 trong cáp văng của khối Ki cân bằng với 
tải trọng BT ướt khối Ki. 

Tính toán lực căng dây văng lần 2 theo công thức (2.1), khi đó, 
lực căng lần 2 là ẩn và các giá trị lần căng trước xem như ngoại lực 
tác dụng lên công trình. 
2.2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN NỘI LỰC KẾT CẤU CẦU DÂY 
VĂNG THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC 
TRONG CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG. 

Công thức xác định nội lực trong kết cấu ở bước thi công thứ 
k.  

{Stc
k}=[Sk].{X}+{Stt1

k}+{Stt2
k}+{SDUL

k} (2.5) 
Trong đó: 
{Stc

k}: vectơ nội lực trong các tiết diện ở bước thi công thứ 
k. 

[Sk]: ma trận ảnh hưởng nội lực trong các tiết diện do lực 
căng đơn vị trong các dây văng (bước thi công thứ k). 

{X}: lực căng chỉnh tại các dây. 
{Stt1

k}{Stt2
k}{SDUL

k}: vec tơ nội lực trong các tiết diện ở 
bước thi công thứ k do tỉnh tải giai đoạn I cộng tác dụng đến bước 
thi công thứ k, do tỉnh tải giai đoạn II, do căng cáp DUL gây ra. 
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CHƯƠNG 3 
ÁP DỤNG PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NỘI LỰC, 

CHUYỂN VỊ NHỊP DÂY VĂNG CẦU NHẬT LỆ 2 – QUẢNG 
BÌNH THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC. 

3.1.TỔNG QUAN VỀ CẦU NHẬT LỆ 2–QUẢNG BÌNH.  
3.1.1. Quy mô xây dựng cầu: 
- Khổ cầu: B = 23,60m 
- Tần suất thiết kế: P=1%. 
- Khổ thông thuyền: Sông thông thuyền cấp III 
3.1.2. Tải trọng thiết kế:  
- Hoạt tải HL93 + Đoàn người 3*10-3MPa. 
- Động đất cấp VII (theo thang MSK-64). 
- Cấp gió: Cấp 13. 
3.1.3. Trắc dọc cầu: cầu có yêu cầu thông thuyền và vượt hai 

đường chui dưới cầu phía Phú Hải và phía Bảo Ninh. 
3.1.4. Giải pháp kết cấu 
- Sơ đồ nhịp cầu Nhật lệ 2: 

39,25+40+43,8+2x150+43,8+39,25m 
+ Kết cấu cầu chính là kết cấu cầu dây văng hai nhịp đối 

xứng 2x150m. 
+ Kết cấu cầu dẫn là kết cấu cầu nhịp giản đơn sử dụng dầm 

BTCT lắp ghép tiết diện dầm super –T. 
a. Kết cấu cầu chính 
v Tháp cầu:  
- Tháp cầu là tháp hình chữ A có chiều cao 98,8 m  
v Dầm cầu: 
- Hệ dầm mặt cầu bằng bê tông DƯL, tiết diện ngang dạng 

chữ π,  
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v Hệ thống cáp và neo dây văng: 
- Dây văng được bố trí theo hình rẻ quạt (semi-hanp) với hai 
mặt phẳng dây đối xứng qua mặt phẳng thẳng đứng đi qua tim 
dọc của cầu. 
b. Kết cấu cầu dẫn: kết cấu nhịp giản đơn lắp ghép bằng dầm 

BTCT DƯL Super T. 
3.2. TRÌNH TỰ THI CÔNG NHỊP DÂY VĂNG CẦU NHẬT LỆ 
2 – QUẢNG BÌNH THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH 
NỘI LỰC. 

- Phương án 1: Thi công căng chỉnh 1 lần (Dây S14 chịu 1 
phần tỉnh tải). 

- Phương án 2: Thi công căng chỉnh 1 lần (Dây S14 chịu toàn 
bộ tỉnh tải). 

- Phương án 3: Thi công căng chỉnh 2 lần (Dây S14 chịu 1 
phần tỉnh tải). 

- Phương án 4: Thi công căng chỉnh 3 lần (Dây S14 chịu 1 
phần tỉnh tải) (phương án thi công cầu được tính toán trong hồ sơ 
TKKT do TECCO 533 lập). 
3.3. TÍNH TOÁN LỰC CĂNG DÂY VĂNG CẦU NHẬT LỆ 2 – 
QUẢNG BÌNH THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH 
NỘI LỰC. 

3.3.1. Phương án thi công căng chỉnh 1 lần (PA1) (Dây S14 
chịu 1 phần tỉnh tải): 

v Tính toán căng dây văng S14: Dây căng S14 tại đốt dầm 
K15 trên trụ biên được tính toán chịu tải trong giai đoạn hoàn thiện 
cầu với giá trị nội lực bằng nội lực max do hoạt tải xe HL93 gây ra. 
Sử dụng Sap 2000 V14 tính toán lực căng dây S14 do HL 93 gây ra.  

S14
Hoàn thiện  =S14

HL93 = 3000KN 
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v Tính toán căng dây văng S1 – S13:  Theo phương pháp 
lực, với mục tiêu điều chỉnh là độ cao độ các điểm neo dây, áp dụng 
công thức (2.1) và sử dụng phần mềm Sap 2000 V14 tính toán lực 
căng dây cho các dây văng S1àS13 tại các đốt dầm K1àK13. 

3.3.2. Phương án thi công căng chỉnh 1 lần (PA2) (Dây S14 
chịu toàn bộ tỉnh tải): 

v Tính toán căng dây văng S14: Dây căng S14 tại đốt dầm 
K15 trên trụ biên được tính toán trong giai đoạn hoàn thiện cầu chịu 
toàn bộ tải trọng do tỉnh tỉnh tải gây ra. Lúc này nội lực do tỉnh tải và 
DUL gây ra cho trụ biên bằng 0. 

v Tính toán căng dây văng S1 – S13:  Tương tự PA1 
3.3.3. Phương án thi công căng chỉnh 2 lần (PA3): 
v Tính toán căng dây văng S14: Tương tự PA1 
v Tính toán căng dây văng S1 – S13:   
Ø Xác định lực căng dây lần 1: Xác định các giá trị lực căng 

lần 1 chịu tải trọng BT ướt theo nguyên tắc chuyển vị tại điểm đốt Ki 
do lực căng lần 1 trong cáp văng của khối Ki cân bằng với tải trọng 
BT ướt khối Ki 

Ø Xác định lực căng dây lần 2: Sử dụng phương pháp lực, với 
mục tiêu điều chỉnh là độ cao độ dầm tại các điểm neo dây, áp dụng 
công thức (2.1) và sử dụng phần mềm Sap 2000 V14 tính toán lực 
căng dây cho các dây văng S1àS13 tại các đốt dầm K1àK13 có xét đến 
lực căng dây lần 1. 

3.3.4. Phương án thi công căng chỉnh 3 lần (PA4): 
v Tính toán căng dây văng S14: Tương tự PA1 
v Tính toán căng dây văng S1 – S13:   
Ø Xác định lực căng dây lần 1: khắc phục độ võng dây.  
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Ø Xác định lực căng dây lần 2: Xác định các phản lực của tải 
trọng BT ướt theo nguyên tắc lực căng trong cáp văng của khối Ki+1 
cân bằng tải trọng BT ướt tác dụng lên khối Ki [1] 
Kết quả phản lực của tải trọng BT ướt [1] 

WC1: 1781.2 ; WC2:   229.6; WC3: 1092.3 
Lực căng trước  chịu tải BT ướt WC3/sin (α) 

Ø Xác định lực căng dây lần 3: Sử dụng phương pháp lực, với 
mục tiêu điều chỉnh là momen dầm dầm tại các điểm neo dây, áp 
dụng công thức (2.1) và sử dụng phần mềm tính toán lực căng dây 
cho các dây văng S1àS13 tại các đốt dầm K1àK13 có xét đến lực 
căng dây lần 1,2. 

v Kết quả tính lực căng dây 
Bảng 3.1: Bảng lực căng dây theo công nghệ căng chỉnh 1 lần 

STT DÂY 
Căng chỉnh 1 lần 

Phương án 1 Phương án 2 

S1 669,38 681,00 

S2 1906,88 1932,63 

S3 2236,03 2380,52 

S4 2509,52 2271,48 

S5 2746,74 3038,62 

S6 2860,90 2870,38 

S7 3118,19 2895,14 

S8 3339,16 3602,57 

S9 3559,12 3708,20 

S10 3740,24 3655,83 

S11 3904,25 3834,69 
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STT DÂY 
Căng chỉnh 1 lần 

Phương án 1 Phương án 2 

S12 4110,49 4110,30 

S13 4227,87 3974,92 

S14 2823,47 31273,98 

 
Bảng 3.2: Bảng lực căng dây theo công nghệ căng chỉnh nhiều lần 

STT 
DÂY 

Căng chỉnh hai lần  
(PA3) 

Căng chỉnh ba lần  (PA4) 
(TKKT - TECCO 533) 

Căng 
lần 1 

Căng 
lần 2 

Tổng 
cộng 

Căng 
lần 1 

Căng 
lần 2 

Căng 
lần 3 

Tổng 
cộng 

S1 366,05 352,17 718,22 1000 1164,1 2128,7 4292,8 

S2 669,57 632,70 1302,27 1000 1232,2 891,15 3123,3 

S3 657,35 723,35 1380,70 1000 1313,1 1476,4 3789,5 

S4 756,62 776,90 1533,52 1000 1401,9 642,15 3044,0 

S5 901,89 830,12 1732,01 1000 1494,9 764,05 3258,9 

S6 999,51 803,90 1803,42 1000 1589,5 1402,7 3992,2 

S7 1160,22 810,96 1971,18 1000 1684 1276,5 3960,5 

S8 1493,44 812,19 2305,64 1000 1777,2 1510,2 4287,4 

S9 1573,83 841,37 2415,20 1000 1868,3 1600,4 4468,7 

S10 1689,01 822,74 2511,75 1000 1956,6 855,76 3812,4 

S11 1974,76 656,60 2631,36 1000 2042,1 2023,6 5065,7 

S12 2071,88 730,10 2801,99 1000 2124,2 1142,3 4266,5 

S13 2170,10 703,62 2873,72 1000 2203,3 1108,2 4311,5 

S14   2823,47 2823,47 1000   2000 3000,0 
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Bảng 3.3: Bảng tổng hợp kết quả lực căng dây các phương án 

STT 
DÂY 

Căng chỉnh 1 lần 
Căng chỉnh hai lần  

(PA3) 
Căng chỉnh ba lần  (PA4) 

(TKKT - TECCO 533) 

PA1 PA2 
Chênh 

lệch 
PA1/PA2 

Tổng 
cộng 

Chênh 
lệch 

PA1/PA3 

Tổng 
cộng 

Chênh 
lệch 

PA3/PA4 

Chênh 
lệch 

PA1/PA4 

S1 669,38 681,00 -1,7% 718,22 -6,8% 4292,8 -83,3% -84,4% 

S2 1906,88 1932,63 -1,3% 1302,27 46,4% 3123,3 -58,3% -38,9% 

S3 2236,03 2380,52 -6,1% 1380,70 61,9% 3789,5 -63,6% -41,0% 

S4 2509,52 2271,48 10,5% 1533,52 63,6% 3044,0 -49,6% -17,6% 

S5 2746,74 3038,62 -9,6% 1732,01 58,6% 3258,9 -46,9% -15,7% 

S6 2860,90 2870,38 -0,3% 1803,42 58,6% 3992,2 -54,8% -28,3% 

S7 3118,19 2895,14 7,7% 1971,18 58,2% 3960,5 -50,2% -21,3% 

S8 3339,16 3602,57 -7,3% 2305,64 44,8% 4287,4 -46,2% -22,1% 
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STT 
DÂY 

Căng chỉnh 1 lần 
Căng chỉnh hai lần  

(PA3) 
Căng chỉnh ba lần  (PA4) 

(TKKT - TECCO 533) 

PA1 PA2 
Chênh 

lệch 
PA1/PA2 

Tổng 
cộng 

Chênh 
lệch 

PA1/PA3 

Tổng 
cộng 

Chênh 
lệch 

PA3/PA4 

Chênh 
lệch 

PA1/PA4 

S9 3559,12 3708,20 -4,0% 2415,20 47,4% 4468,7 -46,0% -20,4% 

S10 3740,24 3655,83 2,3% 2511,75 48,9% 3812,4 -34,1% -1,9% 

S11 3904,25 3834,69 1,8% 2631,36 48,4% 5065,7 -48,1% -22,9% 

S12 4110,49 4110,30 0,0% 2801,99 46,7% 4266,5 -34,3% -3,7% 

S13 4227,87 3974,92 6,4% 2873,72 47,1% 4311,5 -33,3% -1,9% 

S14 2823,47 31273,98 -91,0% 2823,47 0,0% 3000,0 -5,9% -5,9% 

Tổng 41752,25 70230,25 -40,5% 28804,44 45,0% 54673,40 -47,3% -23,6% 
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3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NỘI LỰC, CHUYỂN VỊ NHỊP DÂY VĂNG CẦU NHẬT 
LỆ 2 – QUẢNG BÌNH THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC TRONG CÁC GIAI 
ĐOẠN THI CÔNG. 

Bảng 3.4: Bảng tổng hợp kết quả nội lực, chuyển vị các phương án 

Thành phần nội lực, chuyển vị 

Căng chỉnh 1 lần Căng chỉnh 2 lần  (PA3) 

PA1 PA 2 
Chênh lệch 
PA1/PA2 

PA3 
Chênh lệch 
PA1/PA3 

Chuyển vị 
dầm QTTC 

(mm) 

QTTC 
Độ vồng 47,38 70,16 -32,5% 234,72 -79,8% 
Độ võng 691,62 691,62 0,0% 130,55 429,8% 

GĐ 
Hoàn 
thiện 

Độ vồng 20 54,08 -63,0% 20,00 0,0% 

Độ võng 12,48 34,55 -63,9% 12,48 0,0% 

Momen 
dầm 

QTTC 
Căng thớ trên 71,15 70,39 1,1% 46,37 53,4% 
Căng thớ dưới 69,5 63,02 10,3% 69,50 0,0% 
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Thành phần nội lực, chuyển vị 

Căng chỉnh 1 lần Căng chỉnh 2 lần  (PA3) 

PA1 PA 2 
Chênh lệch 
PA1/PA2 

PA3 
Chênh lệch 
PA1/PA3 

103(KN.m) GĐ 
Hoàn 
thiện 

Căng thớ trên 39,62 69,58 -43,1% 39,62 0,0% 

Căng thớ dưới 25,02 29,04 -13,8% 25,02 0,0% 

Lực dọc 
dầm 

103(KN) 

QTTC 
Chịu kéo 9,23 9,23 0,0% 5,43 70,0% 
Chịu nén 144,25 198,48 -27,3% 144,25 0,0% 

GĐ 
Hoàn 
thiện 

Chịu kéo 0 0 
 

0,00   

Chịu nén 134,36 188,58 -28,8% 134,36 0,0% 

Lực cắt 
dầm 

103(KN) 

QTTC 
(-) 19,782 20,635 -4,1% 19,78 0,0% 
(+) 9,661 9,661 0,0% 9,66 0,0% 

GĐ H. (-) 19,782 20,635 -4,1% 19,78 0,0% 
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Thành phần nội lực, chuyển vị 

Căng chỉnh 1 lần Căng chỉnh 2 lần  (PA3) 

PA1 PA 2 
Chênh lệch 
PA1/PA2 

PA3 
Chênh lệch 
PA1/PA3 

thiện (+) 9,661 9,661 0,0% 9,66 0,0% 

Ứng suất 
dầm 

103(KN/m2) 

QTTC 
Chịu kéo 0,91 0,91 0,0% 0,54 68,5% 
Chịu nén 13,41 18,42 -27,2% 13,41 0,0% 

GĐ 
Hoàn 
thiện 

Chịu kéo 0 0 
 

  0,0% 

Chịu nén 12,46 17,47 -28,7% 12,46 0,0% 
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Thành phần nội lực, chuyển vị 
Căng chỉnh 3 lần (PA4) 

PA4 
Chênh lệch 
PA3/PA4 

Chênh lệch 
PA1/PA4 

Momen dầm 
103(KN.m) 

GĐ Hoàn 
thiện 

Căng thớ trên 51,434   

Căng t.dưới 56,746   

Lực dọc dầm 
103(KN) 

GĐ Hoàn 
thiện 

Chịu kéo 0   

Chịu nén 64,776   

Lực cắt dầm 
103(KN) 

GĐ Hoàn 
thiện 

(-) 15,420   

(+) 13,024   

Ứng suất 
dầm 103 

(KN/m2) 

QTTC 
Chịu kéo 3,582 -84,9% -74,6% 

Chịu nén 21,166 -36,6% -36,6% 

GĐ Hoàn 
thiện 

Chịu kéo 1,851 -100,0% -100,0% 

Chịu nén 18,900 -34,1% -34,1% 
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Nhận xét: 
Kết quả phân tích diễn biến nội lực trong thi công cầu Nhật 

lệ 2 – Quảng Bình, tác giả nhận thấy:  
- Trạng thái nội lực, chuyển vị trong QTTC bất lợi hơn giai đoạn 

hoàn thiện cầu trong các phương án nghiên cứu. 
- Phương án thi công điều chỉnh một lần, khi dây S14 chịu 1 

phần  tỉnh tải (PA1) như đề xuất trong hồ sơ TKKT thì lực 
điều chỉnh căng dây S14 giảm 91% so với phương  án dây S14 
chịu toàn bộ phần tỉnh tải (PA2). Đồng thời chuyển vị dầm và 
nội lực đều giảm. Do đó tiết diện dây thiết kế khi chịu toàn bộ 
tỉnh tải sẽ có kích thước tăng tương ứng và biên độ chuyển bị 
dầm lớn hơn sẽ gây mất mỹ quan và các chỉ tiêu khai thác cầu 
không cao. 

- ỨS dầm trong QTTC của PA1 tăng 68.5%  so với PA3. Như 
vậy, đối với cầu dây văng, khi nội lực xuất hiện trong QTTC 
căng chỉnh 1 lần lớn hơn khả năng chịu lực của tiết diện dầm 
thì có thể sử dụng phương án căng chỉnh nhiều lần làm giảm 
nội lực bất lợi trong thi công và giá trị lực căng chỉnh nhỏ hơn. 
Tuy nhiên, QTTC PA3 phức tạp hơn PA1 do số lần căng chỉnh 
tăng gấp đôi. Vì vậy trong trường hợp khả năng chịu tải của kết 
cấu thỏa mãn các yêu cầu chịu lực, chuyển vị nên lựa chọn 
phương án căng chỉnh 1 lần để đơn giản công tác thi công.  

- Phương án thi công điều chỉnh một lần và cáp DƯL được 
căng sau quá trình DCNL (PA1), ứng suất trong tiết diện dầm 
vẫn nằm trong giới hạn cho phép của kết cấu và nhỏ hơn so 
phương án thi công căng chỉnh nhiều lần và căng cáp DUL 
trong quá trình thi công từng đốt (PA4). Cụ thể: σkéo giảm 
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74.6% (trong QTTC) và không chịu kéo khi cầu hoàn thiện, 
σnén giảm 36.6% (trong QTTC) và giảm 34.1% (khi hoàn 
thiện cầu). Ngoài ra,quá trình thi công căng chỉnh nhiều lần 
gây phức tạp cho công tác căng chỉnh. 

- Trụ tháp PA1 có giá trị nội lực nhỏ hơn so PA2 từ 4.5% đến 
41.9%. Như vậy, căng dây S14 chịu toàn bộ tỉnh tải cho giá trị 
nội lực bất lợi hơn chịu 1 phần tỉnh tải. 

- Trụ tháp PA1 cũng có giá trị nội lực nhỏ hơn so PA3 từ 0.7% 
đến 4.4%. Như vậy, căng dây 2 lần cho giá trị nội lực tháp bất 
lợi hơn căng dây 1 lần. 

- Tổng giá trị lực căng PA1 nhỏ hơn PA2, PA4 lần lượt là 
40.5%,  23.6%. nhưng lớn hơn PA2 45% 

à PA1 đơn giản về công nghệ thi công so với các phương án còn lại 
do giảm thiểu số lần căng cáp nhưng chưa tiết kiện vật liệu như PA3, 
tổng giá trị lực căng so PA3 tăng 45% 
     PA2 tuy đơn giản về công nghệ thi công như PA1 nhưng tổng giá 
trị lực căng so PA1 tăng 40.5%. Vì vậy tiết diện kết cấu tăng tương 
ứng gây tốn kém về vật liệu so PA1. 
     PA3 cho giá trị nội lực trong QTTC nhỏ hơn PA1 nên là PA tiết 
kiệm vật liệu nhất trong các PA tuy nhiên công nghệ thi công phức 
tạp hơn do tăng số lần căng chỉnh. 
   PA4 với mục tiêu điều chỉnh là momen nên chuyển vị dầm là hệ 
quả của quá trình ĐCNL, xe chạy không êm thuận, công nghệ thi 
công phức tạp nhất do tăng số lần căng chỉnh. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 
- Nội dung nghiên cứu của luận văn được tác giả giải quyết 

thông qua nghiên cứu ứng dụng phần mềm Sap 2000 để mô hình tính 
toán và xây dựng bổ sung một số modun tính toán trên excel để phân 
tích diễn biến nội lực kết cấu cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình. 

- Kết quả phân tích cho thấy PA1 là phương án đơn giản về 
công nghệ thi công so với các phương án khác. Tuy nhiên PA3 là 
phương án hợp lý nhất về tiết kiệm vật liệu.  

è Từ các ý kiến phân tích trên, tác giả kiến nghị lựa chọn PA3 
để thi công cho cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình để giảm chi phí xây 
dựng do đây là phương án tiết kiệm vật liệu. Mặt dù, công nghệ thi 
công PA3 phức tạp hơn, tuy nhiên các nhà thầu hiện nay đã nắm bắt 
và thực hiện xây dựng thành công một số cầu dây văng. 

- Hướng nghiên cứu tiếp theo, tác giả đề nghị bổ sung nghiên 
cứu ảnh hưởng các yếu tố thứ cấp trong quá trình thi công (nhiệt độ, 
ảnh hưởng co ngót từ biến của bê tông, ..) và nghiên cứu tính toán 
căng chỉnh nhiều lần theo hướng giảm ứng suất trong tiết diện kết 
cấu nhằm giảm tiết diện kết cấu. Đồng thời bổ sung nghiên cứu các 
sơ đồ cầu dây văng khác như cầu 1 mặt phẳng dây, cầu nhiều nhịp.. 




