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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo các phương án nâng cấp trọng tải ụ nổi được nghiên cứu và đánh giá, các tác giả 
tập trung xem xét hai phương pháp nâng cấp trọng tải của ụ nổi là: phương pháp tăng chiều dài 
của ụ nổi và phương pháp tăng chiều cao của ụ nổi. Phương pháp tăng chiều dài của ụ nổi là 
phương pháp nối hai pông tông vào hai đầu ụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này có 
đặc điểm là: đảm bảo tốt tính ổn định của hệ “ụ nổi - tàu”, nhưng làm giảm độ bền dọc của hệ; 
quy trình công nghệ đơn giản, ít tốn kém. Phương pháp tăng chiều cao pông tông của ụ nổi thực 
hiện bằng cách nối thêm hai pông tông mới vào đáy của ụ. Phương pháp này có đặc điểm là làm 
giảm đáng kể tính ổn định của hệ “ụ nổi - tàu” và làm giảm độ bền dọc của ụ nổi, quy trình công 
nghệ phức tạp hơn. Từ các kết quả nghiên cứu, phương pháp nối dài ụ nổi tỏ ra phù hợp và hiệu 
quả hơn với tình hình của nhà máy.               
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Abstract: 
 

The plans to improve capacity of floating dock are studied and evaluated. The authors focus on 
two approaches: the first one is to increase the length of floating dock and the other is to increase 
the height of floating dock. The first method is to use new concrete pontoons on both ends of the 
dock. Research result shows its advantages and disadvantages: ensuring good stability of the 
system "floating dock - ships" but reducing the reliability of the system; the technological 
process is simple and inexpensive. The second method is to concrete 2 new pontoons at the 
bottom of dock. This method has advantages and disadvantages: significantly reducing the 
stability of the system "floating dock - ship" and reducing the  reliability of the system, but the 
technological process is much more complicated than the fist approach. The assessment  and  the  
result show that the first method is more effective with conditions of the enterprise.                        
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