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Mở đầu

Hiện nay, vấn đề chống ngập đồng bằng sông Cửu Long đang là đề tài thời sự, trong

đó các cửa van là thành phần chính của công trình. Sự vận hành trơn tru và tin cậy của

các cửa van chống ngập là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công trình. Việc áp

dụng các công nghệ cửa van mới cần phải được kiểm chứng trong thực tế. Do đó, việc

cải thiện các thiết kế cửa van đã ổn định về kết cấu và tận dụng kinh nghiệm của các

nhà sản xuất trong nước cho các loại cửa van tương tự có thể là giải pháp tốt đáp ứng

yêu cầu hiện tại. Dựa trên cửa van cung, đã được thiết kế chế tạo trong một thời gian

dài và tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi đưa ra một giải pháp khắc phục những nhược

điểm của cửa van cung khi áp dụng vào cống ngăn triều.

Đặt vấn đề

Về chức năng của cống ngăn triều có thể tham khảo trong các tài liệu chuyên ngành.

Ở đây, bài báo chỉ đi sâu phân tích và đề xuất phương án áp dụng vào thực tế. Công

ngăn triều nổi tiếng có tuổi hơm trăm năm có lẽ là cống ngăn triều sông Thames

(Anh). Cống sông Thames là loại cống sử dụng cửa van hình viên phân (còn gọi là

cửa segment), quay toàn vòng. Cống không sử dụng phai để bảo dưỡng mà được điều

khiển quay ngược lên phía trên nhờ cơ cấu 4 khâu cơ khí. Một cống gần đây cũng

được chế tạo theo kiểu cống sông Thames là cống Emssperrwerk (Đức). Cống

Emssperrwerk thay cơ cấu cơ khí bằng hệ thống truyền động thủy lực. Kết hợp với

bơm nước và khí nén, cửa van segment được điều khiển với một lực khá nhỏ, đủ để

vận hành với các xilanh thủy lực thông thường. Cũng như đa số các cửa segment

khác, cửa cống Emssperrwerk cần phải quay toàn vòng và không có khe phai sửa
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chữa. Thực tế chỉ ra rằng không có khe phai có thể vấp phải những vấn đề không

lường trước trong thực tế.

Cống ngăn triều còn sử dụng loại cửa phẳng, cửa cung 2 cánh nằm ngang, cửa cung

thông thường. Ưu nhược điểm từ loại được mô tả trong bảng dưới đây[1].

Bảng 1 và 2 cho thấy còn một loại cửa van có thể có ưu điểm của cả cửa van cung và

cửa viên phân: khi cửa viên phân quay không toàn vòng, vị trí đặt gối xoay khá cao so

với cửa hình viên phân, góc đặt xilanh thủy lực hợp lý có thể đưa đến kết quả có cửa

van cung thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Bảng 1. Tiêu chí so sánh các loại cửa van [1]

Tiêu chí đánh giá Loại cửa van
Cửa van phẳng Cửa van cung Cửa viên phân Cửa sập

Vận hành đóng mở
để kiểm soát mực
nước

Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

Ảnh hưởng giao
thông thủy

Ảnh hưởng do
tĩnh không hạn

chế

Ảnh hưởng
do tĩnh không

hạn chế

Không ảnh
hưởng do tĩnh
không vô cùng

Tĩnh không
không giới

hạn
Yêu cầu tháp kéo
van cao,
Liên quan đến kiến
trúc

Yêu cầu tháp
cao Yêu cầu thấp Không Không

Quản lý bảo dưỡng Tốt vì thường
xuyên treo

Tương đối tốt
vì thường
xuyên trên
khô nhưng

cối xoay nằm
thấp

Không thuận
lợi vì segment
ít khi xoay lên

khô

Rất không
tốt vì cửa
nằm hòan
tòan trong

nước

Giá thành Thấp Tương đối
thấp Rất cao Tương đối

cao

Thi công Thuận tiện Tương đối
thuận tiện

Yêu cầu kỹ
thuật cao

Tương đối
khó khăn
với khẩu
diện lớn

Bảng 2. Tiêu chí đánh giá theo phương pháp MCA (Multi-Criteria Analysis) [1]

Tiêu chí đánh giá Loại cửa van
Cửa phẳng Cửa cung Cửa viên phân Cửa sập

Giá thành + + + - +
Vận hành + + + + +
Giao thông thuỷ - + + + +
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Bảo dưỡng + + + -
Môi trường + + + -
Thẩm mỹ - - + +
Kết cấu + + - - +
Trọng lượng cửa + + - + +
Tổng hợp + + + +
Ghi chú :  + + Rất tốt,  + tốt ; - không tốt

Giải pháp

Hình 1. Cửa van phẳng, viên phân, van cung và các cửa phẳng cống Emssperrwerk [2]

Trước hết, ta quan sát kết cấu các giải pháp cửa van hình 1. Tất cả có 3 loại cửa van
trên cùng một dòng sông. Điều đó dẫn tới kết luận sơ bộ là ở ứng dụng nào, tiêu chí
nào quan trọng nhất sẽ được sử dụng. Để thông tàu có chiều cao lớn, tất nhiên sẽ dùng
cửa viên phân. Thông tàu nhỏ, đóng mở thường xuyên thì dùng cửa van cung. Xả lưu
lượng lớn, trong thời gian dài thì dùng cửa van phẳng. Như vậy, không có cửa van nào
có trọng số tuyệt đối trong các tiêu chí đánh giá.

Trở lại vấn đề chính, chúng ta thấy rõ ràng tiêu chí thông thuyền là rất quan trọng với
đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước tàu cũng rất phong phú và tải trọng rất lớn [1].
Trong khi đó, vấn đề về cao trình sẽ ngay lập tức làm phương án cửa phẳng trở nên
khó khả thi khi cần tĩnh không tương đối lớn cho các tàu trọng tải lớn.

Hình 2. Cửa van cung với vị trí bố trí xilanh trên cao [2].
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Dựa trên ý tưởng về loại cửa van cung có phương án đặt xilanh ở vị trí bất thường trên
hình 2. Ở vị trí này, cửa van cung có thể đóng với mặt cung hướng lên phía trên, trong
khi cửa van đóng xilanh vẫn ở vị trí vận hành thuận lợi như trên Hình 3.

Nếu chúng ta chọn được một vị trí khả dĩ để đặt xilanh. Cửa van cung có thể vận hành
ở vị trí của cửa viên phân khi mở và vị trí cửa van cung khi đóng.

Hình 3. Cửa van cung đóng [2]

Như vậy, rõ ràng, nếu chúng ta chọn điểm treo xilanh và tai treo cửa vào xilanh ở vị
trí thích hợp, một giải pháp tốt có thể chấp nhận được như Hình 4.

Hình 4. Vị trí đóng và vị trí mở cho giải pháp van cung

Xilanh và càng cửa van được bố trí trong thân trụ pin, không ảnh hưởng đến giao
thông thủy. Tính năng thông thuyền cửa vận hành bằng cách quay mặt phẳng cửa van
và bê tông đồng phẳng. Tính năng ngăn triều thì quay cửa van ở vị trí đóng như cửa
van cung/viên phân thông thường. Nhờ vị trí bố trí tai treo xilanh khá đặc biệt nên bố
trí kiểu này đảm bảo góc quay lớn đến gần 70 độ. Vấn đề rác và bùn, khi vận hành
được giải quyết bằng cách không cho cửa van thoát ra khỏi phần hình cung bằng bê-
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tông. Khi đó, gioăng làm kín luôn tiếp xúc không cho bùn, rác chui vào khe hở giữa
chúng. Khi quay cửa van, gioăng làm nhiệm vụ gạt bùn và rác ra khỏi khe lõm. Về
mùa mưa, cửa mở hoàn toàn nên không đáng lo ngại về vấn đề bùn và rác lắng đọng
do luôn có dòng chảy. Vận hành chế độ trợ động, theo chu trình điều khiển đơn giản
với trợ giúp của bơm nước, máy nén khí và xilanh thủy lực.Xilanh thủy lực sẽ được
trợ động bằng cách bơm nước dằn vào các khoang khi cần đóng, bơm khí nén đẩy
nước ra khỏi các khoang khi cần mở cửa van. Do đó, xilanh thủy lực chỉ làm nhiệm vụ
kéo cửa van khỏi điểm chết với một lực không lớn lắm. Lực nâng, hạ được khống chế
bằng lượng nước điền đầy vào các khoang, sau khi xilanh kéo cửa van khỏi vị trí chết,
xilanh thủy lực được nối thông 2 khoang, xilanh chuyển động tự do theo sự điều khiển
của cửa van, lúc này xilanh đóng vao trò giảm chấn. Vận hành không cần trợ động với
xilanh kéo trực tiếp, vị trí đặt xilanh quyết định khả năng kéo cửa van ngay cả ở vị trí
chết, do phương kéo cửa van khác với tâm quay. Lực kéo trong trường hợp này lớn
hơn khi có trợ động bằng khí nén-nước, nhưng vẫn nhỏ hơn tất cả các loại cửa van
khác do tính chất truyền lực vào gối của cửa van cung.

Hình 5. Mặt cắt đứng cho giải pháp đề xuất

Để tăng tính ứng dụng, chúng tôi ứng dụng giải pháp này vào Cống Thủ Bộ có kích
thước BxH 40x10m, địa điểm đang được quan tâm về khả năng ứng dụng.

Kết quả mô phỏng theo [3] cho thấy với chiều cao chắn nước 10,2m, tính từ ngưỡng.
Hành trình xilanh chỉ cần 7500mm với lực kéo chỉ 120 tấn, kích thước xilanh tương
ứng loại 320/160-7500MP5 cho loại không trợ động.

Với điều khiển có trợ động, dùng loại xilanh 70 tấn, tính đến khả năng ấn của cán
piston, cán sẽ to hơn, tương ứng với xilanh 250/140-7500MP5. Với cả hai trường hợp,
công suất dẫn động không vượt quá 37kW. Xilanh như thế không lớn, dễ chế tạo, sử
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dụng, bảo dưỡng, vận hành và có giá thành hạ, điều kiện trong nước có thể tự chế tạo,
chủ động được nguồn cung, giải quyết được vần đề nhập khẩu.

Kết luận

Giải pháp điều chỉnh vị trí đặt cơ cấu chấp hành bằng xilanh thủy lực như trên có thể
giúp hiện thực hóa các cửa van trong các công trình chống nước biển dâng một cách
hiệu quả với chi phí ít tốn kém và đảm bảo an toàn về mặt công nghệ. Tận dụng được
những ưu thế và kinh nghiệm của các nhà chế tạo trong nước về cửa van. Đồng thời
bộ phận tư vấn thiết kế cũng không phải tiến hành lại toàn bộ các nghiên cứu, tận
dụng được kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia thiết kế, nhà khoa học trong lĩnh
vực này.
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