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TÓM TẮT: Việt Nam là nước có khả năng xảy ra động đất, thậm chí một số vùng thuộc khu vực phía 

Bắc có khả năng động đất cấp 8. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về thiết 

kế và xây dựng công trình có tính kháng chấn. Bài báo phân tích và đưa ra kiến nghị nhằm khắc phục 

những hạn chế về Tiêu chuẩn áp dụng và dữ liệu ghi chép cơ sở phục vụ cho công thiết kế kháng chấn ở 

Việt Nam. 

 

ABSTRACT: Vietnam is the country having the possibility of earthquake, even in parts of the northern 

region, there is possibility of earthquake with level 8. However, currently Vietnam still hasn’t a lot of 

experiences in seismic design as well as construction. This paper analyzes and gives recommendations 

to overcome the limitations of applicable standards and record basic data for seismic design in Vietnam. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Động đất là sự chuyển động bất ngờ của bề mặt trái đất ở một nơi nào đó tùy thuộc vào khả 

năng tích trữ và giải phóng năng lượng của đất đá. Nguyên nhân chính gây ra động đất là sự 

chuyển động của các mảng kiến tạo, phun trào núi lửa, giãn nở của quả đất, vụ nổ hạt nhân, tích 

nước vào hồ chứa lớn, sập hang động ngầm... 

Căn cứ vào Bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam là nước có khả năng 

xảy ra động đất, thậm chí một số vùng thuộc khu vực phía Bắc có khả năng động đất cấp 8. 

Năm 1983, Hà Nội bị ảnh hưởng của dư chấn động đất cường độ 4-5 độ Richter. TP HCM và 

các tỉnh phía Nam, trong vòng gần một thế kỷ không bị bất kỳ cơn địa chấn nào, tuy nhiên từ 

năm 2005 đến nay, hàng loạt trận động đất đã xảy ra tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. 

Khi động đất từ 6-7 độ Richter, hầu hết các công trình, đặc biệt là kết cấu phần dưới bị hư 

hỏng. Tuy nhiên, nếu các công trình được thiết kế kháng chấn tốt thì hư hỏng cũng được hạn 

chế và quan trọng nhất là cứu được sinh mạng của con người. 

Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về thiết kế và xây dựng công trình có 

tính kháng chấn. Hơn nữa, theo Bộ Xây dựng, căn cứ vào 42/63 báo cáo của UBND các tỉnh, 

thành phố, tình hình chấp hành các Quy chuẩn kỹ thuật về phòng chống động đất chưa tốt và 

không đồng đều. Lý do chủ yếu là sự hạn chế về năng lực, Tiêu chuẩn áp dụng và dữ liệu ghi 

chép cơ sở. 

2. TÌNH HÌNH THIẾT KẾ KHÁNG CHẤN Ở VIỆT NAM 

2.1. Cơ sở dữ liệu cho thiết kế kháng chấn 

2.1.1. Trạm quan trắc địa chấn 



 

Hiện nay miền Bắc có 23 trạm quan trắc và được coi là có đủ trạm quan trắc, trong khi hệ 

thống trạm quan trắc ở miền Nam còn rất ít, chỉ có 3 trạm. Do đó nếu động đất xảy ra, khó có 

thể dò và đo chính xác tâm chấn. Ngoài ra, hiện nay chỉ có 8/26 trạm có khả năng truyền thông 

tin trực tiếp về Viện Vật lý địa cầu để xử lý. Từ sau các trận động đất năm 2005, Viện Vật lý 

địa cầu đã xúc tiến xây dựng các trạm quan trắc về động đất và sóng thần cho khu vực phía 

Nam. Tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới thực hiện đến giai đoạn khảo sát vị trí lắp đặt trạm. 

Hiện nay, trong các tiêu chuẩn kháng chấn trên thế giới như AASHTO LRFD 2012, 

EUROCODE 8 và JRA 2002, có hai phương pháp phân tích cho thiết kế kháng chấn: 

(1) Phương pháp phân tích tĩnh  

(2) Phương pháp phân tích động:  

-  Phương pháp phổ phản ứng  

-  Phương pháp phân tích lịch sử thời gian 

Tuy nhiên, phương pháp phân tích lịch sử thời gian đòi hỏi phải có số liệu đầu vào là số liệu 

của chuyển động đất nền lấy từ các ghi chép của những trận động đất mạnh đo được tại khu vực 

xây dựng cầu. Việt Nam chưa có được những ghi chép như vậy trong quá khứ. Do đó, việc tiến 

hành thiết kế kháng chấn theo phương pháp phân tích lịch sử thời gian là chưa thực hiện được, 

vậy không nên đề cập đến khi liệt kê các phương pháp thiết kế kháng chấn ở Việt Nam. 

2.1.2. Bản đồ phân vùng động đất ở Việt Nam  

Hiện nay Việt Nam đã xây dựng được Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam, tỷ 

lệ 1/1.000.000 và Bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính. Đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu trong Bảng này do Viện Vật lí Địa cầu lựa chọn cho từng vùng động đất, tương ứng với 

chu kỳ lặp tham chiếu của tác động động đất đối với yêu cầu không sụp đổ, tương đương với 

xác suất vượt quá (PE) là 10% trong vòng 50 năm (hình1)  

Bên cạnh đó, năm 2002 Viện Vật lý Địa cầu đã ban hành bản đồ phân vùng động đất khu 

vực Hà Nội, tỷ lệ 1/25.000, biểu thị cấp động đất theo thang MSK-64 hoặc phân vùng gia tốc 

nền với chu kỳ xuất hiện là 1.000 năm (xác suất vượt quá (PE) là 10% trong vòng 100 năm). 

Hiện nay, Viện Vật lý Địa cầu đang kết hợp với Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam xây 

dựng bản đồ phân vùng động đất khu vực TP.HCM, tỷ lệ 1/50.000. 

Tuy nhiên xác suất vượt quá (PE) là 10% trong 50 năm hay 100 năm là rất nhỏ so với xác suất 

vượt quá (PE) là 10% trong 250 năm, nó là dữ liệu để đưa ra hai phương pháp thiết kế kháng chấn 

khác nhau là “Đánh giá động đất theo chức năng” và “Đánh giá động đất theo an toàn”.  

Gần đây, các nước đã bắt đầu đưa vào hệ số gia tốc lớn nhất lấy từ Bản đồ đường đồng mức 

nguy hiểm địa chấn với xác suất 10% trong 250 năm cho các cầu thông thường và cầu đặc biệt. 

Ví dụ, trước năm 2002, Bản đồ chuyển động đất nền động đất quốc gia trong AASHTO LRFD 

1998 là Bản đồ xác suất của đỉnh gia tốc nền (PGA) trên nền đá do USGS thực hiện năm 1990. 

Bản đồ đường đồng mức của PGA với một cấp xác suất vượt quá (PE) là 10% trong vòng 50 

năm. Sau năm 2002, USGS đã công bố Bản đồ đường đồng mức của PGA mới với ba cấp xác 

suất vượt quá (PE) khác nhau là: 10% trong 50 năm, 10% trong 100 năm và 10% trong 250 năm. 

Hiện nay, trong các tiêu chuẩn kháng chấn trên thế giới như AASHTO LRFD 2012, 

EUROCODE 8 và JRA 2002, nguyên tắc thiết kế kháng chấn nói chung là: 



 

 

Hình 1: Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam  



 

  Đối với động đất nhỏ và vừa: 

-  Kháng lại trong phạm vi đàn hồi.  

-  Không có nguy hiểm đáng kể. 

-  Đánh giá động đất theo chức năng (Functional earthquake evaluation) xét đến xác 

suất vượt quá (PE) là 10% trong 50 năm. 

  Đối với động đất lớn: 

-  Kháng lại trong phạm vi đàn dẻo. 

-  Nguy hiểm có thể phát hiện và tiếp cận được. 

-  Đánh giá động đất theo an toàn (Safety earthquake evaluation) xét đến xác suất vượt 

quá (PE) là 2% trong 50 năm (hay 10% trong 250 năm).  

Do đó trong thiết kế kháng chấn ở Việt Nam, kiến nghị nên chia làm hai cấp thiết kế: 

-  Đối với động đất nhỏ và vừa: Thiết kế kháng chấn sao cho kết cấu kháng lại được trong 

phạm vi đàn hồi, không có hư hỏg đáng kể. Điều đó có nghĩa là thiết kế kháng chấn theo 

phương pháp “Đánh giá động đất theo chức năng” (Functional earthquake evaluation) và 

theo xác suất là 10% trong 50 năm của chuyển động của đất do động đất nhỏ và vừa. 

-  Đối với động đất lớn: Thiết kế kháng chấn sao cho kết cấu kháng lại được trong phạm vi 

đàn dẻo, không gây ra sụp đổ kết cấu. “Đánh giá động đất theo an toàn” (Safety 

earthquake evaluation) và theo xác suất là 10% trong 250 năm để mô tả chuyển động của 

đất do động đất lớn. 

Do đó, trong tương lai Việt Nam cần đưa ra được Bản đồ đường đồng mức của PGA mới 

với cấp xác suất vượt quá PE là 10% trong 250 năm để đáp ứng số liệu cho công tác thiết kế 

kháng chấn. 

2.2. Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn ở Việt Nam 

2.2.1. Những hạn chế chung trong các các tiêu chuẩn kháng chấn của Việt Nam 

Hiện nay ở Việt Nam có 3 tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn đang được sử dụng là: 

(1) Tiêu chuẩn do Bộ GTVT ban hành: 22TCN 221-95 - Tiêu chuẩn thiết kế công trình 

giao thông trong vùng có động đất 

(2) Tiêu chuẩn do Bộ GTVT ban hành: 22TCN 272-05 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ 

(Phần thiết kế chống động đất cho các công trình cầu) 

(3) Tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành: TCXDVN 375:2006 - Tiêu chuẩn thiết kế công 

trình chịu động đất 

Tiêu chuẩn 22TCN 221-95 là “Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng có động 

đất” do Bộ GTVT ban hành được biên soạn dựa trên phương pháp luận của Tiêu chuẩn Liên xô 

cũ về thiết kế chống động đất. Tiêu chuẩn sử dụng Bản đồ phân vùng động đất Việt Nam theo 

cấp động đất do Viện Vật lý địa cầu Việt Nam biên soạn từ trước 1995. Tiêu chuẩn này đã quá 

cũ và rất sơ sài, không xét đến ảnh hưởng của hóa lỏng. Ngoài ra Tiêu chuẩn sử dụng cấp động 

đất để thiết kế kháng chấn, nên các vùng lãnh thổ chỉ chênh nhau một cấp động đất là chênh 

nhau hai lần về gia tốc động đất. Ví dụ như động đất cấp VII tương đương với đỉnh gia tốc nền 

PGA là 1,2,  động đất cấp VIII (lớn hơn một cấp) tương đương đỉnh gia tốc nền PGA là 2,4 (lớn 



 

gấp hai lần của động đất cấp VII). 

Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 là “Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ” (Phần thiết kế chống động 

đất cho các công trình cầu) do Bộ GTVT ban hành được biên soạn dựa trên phương pháp luận 

của “AASHTO LRFD 1998’’ về thiết kế chống động đất. Tiêu chuẩn sử dụng Bản đồ gia tốc 

động đất của Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu Việt Nam thành lập. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn chưa 

có qui định phương pháp thiết kế kháng chấn cho các kết cấu cụ thể của công trình cầu như kết 

cấu dầm, kết cấu móng. Chưa cập nhật những qui định mới của AASHTO LRFD 2012. 

Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 là "Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất" do Bộ 

Xây dựng ban hành được biên soạn trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8 “Design of structures for 

earthquake resistance” có bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù của Việt Nam. Tiêu 

chuẩn đã sử dụng Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn này 

chỉ phù hợp cho việc áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng nhà cao tầng về các phương 

pháp thiết kế mà chưa phù hợp cho cho việc áp dụng công trình cầu. 

Hơn nữa đến nay ở các nước phát triển trên thế giới, công tác thiết kế cho các công trình 

chịu được động đất không chỉ dừng ở thiết kế kháng chấn (Seismic design) mà đã kết hợp cả 

phương pháp thiết kế giảm chấn (Damping) và phương pháp thiết kế cách chấn (Inssolation). 

Do đó, kiến nghị trong tương lai Việt Nam cũng cần phải xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết 

kế giảm chấn và thiết kế cách chấn cho kết cấu công trình. 

2.2.2.  Phân tích phương pháp xem xét lực địa chấn thiết kế trong Tiêu chuẩn  

      22TCN 272-05 so với tiêu chuẩn nước ngoài 

Xem xét lực địa chấn thiết kế trong Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 được thực hiện xuất phát từ 

gia tốc phản ứng của kết cấu Csm, xét đến các hệ số đặc tính kết cấu (R) và đặc tính giảm chấn B. 

Cụ thể các bước như sau: 

(1) Quyết định hệ số gia tốc 

Hệ số gia tốc (Acceleration coefficient) trong Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 là “đỉnh gia tốc 

nền (PGA)” hay “giá trị gia tốc nền lớn nhất” lấy từ Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt 

Nam của Viện Vật lí Địa cầu với xác suất vượt quá (PE) là 10% trong vòng 50 năm và nó được 

coi như là một hệ số động đất dùng trong thiết kế kháng chấn. 

(2)  Tính hệ số phản ứng động đất đàn hồi Csm (hay gia tốc phản ứng của kết cấu). 

Gia tốc phản ứng của kết cấu tương ứng với chu kỳ dao động tự nhiên Tm của nó được 

thành lập bằng cách điều chỉnh hệ số gia tốc thông qua hệ số thực địa S. 

 (3)  Tính hệ số phản ứng động đất đàn hồi Csm cho thiết kế kháng chấn 

Theo các bước trên, Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 lấy hệ số gia tốc A hay PGA xét đến xác suất 

tái hiện tính ra phổ phản ứng gia tốc Csm, sau đó xét đến các hệ số điều chỉnh cho hệ số phản 

ứng động đất đàn hồi Csm so với các Tiêu chuẩn nước ngoài khác là giống nhau. Tuy nhiên điểm 

xuất phát của nó khác với Tiêu chuẩn JRA 2002 của Nhật Bản. Nhờ có được dạng sóng quan sát 

trong quá khứ, Tiêu chuẩn JRA 2002 lấy dạng sóng quan sát có được trong quá khứ đó để tính 

phổ phản ứng gia tốc S, sau đó cũng xét đến các hệ số điều chỉnh để có được hệ số địa chấn 

thiết kế theo phương ngang khco 

Qua phân tích ở trên có thể nhận định rằng, hệ số gia tốc trong  22TCN 272-05  và  hệ số địa 



 

chấn thiết kế theo phương ngang trong JRA 2002 cùng cho một kết quả tương đương nhau (đều 

cho ra kết quả đường cong phổ phản ứng gia tốc), chỉ có điểm xuất phát và quá trình đi đến kết 

quả là khác nhau.  

Tuy nhiên, sau khi xây dựng biểu đồ phổ phản ứng gia tốc của hai tiêu chuẩn và so sánh như 

ở hình 2 cho thấy đường cong phổ chưa hẳn là giống nhau. Ví dụ như: 

-  Giá trị lớn nhất của phổ phản ứng gia tốc của hai tiêu chuẩn đều tập trung ở giá trị chu kỳ 

tự nhiên tương đương nhau. 

-   Giá trị phổ gia tốc lớn nhất của Động đất cấp 2 trong Tiêu chuẩn JRA 2002 tương đương 

với giá trị phổ gia tốc lớn nhất của hệ số gia tốc A=0,8 trong Tiêu chuẩn 22TCN 272-05.  

- Độ dốc giảm phổ phản ứng gia tốc ở phía chu kỳ dài của Tiêu chuẩn JRA 2002 dốc hơn 

Tiêu chuẩn 22TCN 272-05. 

 

 

Hình 2: So sánh đường cong phổ phản ứng xây dựng theo 22TCN 272-05 với JRA 2002 

3.  Kết luận 

 Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, kiến nghị nên xây dựng phương pháp thiết kế 

kháng chấn cho công trình theo phương pháp tĩnh hoặc phương pháp động sử dụng phổ 

phản ứng. Trong tương lai, Việt Nam cần có các trạm quan trắc để có thể ghi chép được 

số liệu cụ thể của chuyển động đất nền tại các khu vực trong cả nước, đồng thời Việt 

Nam cần xây dựng được Bản đồ đường đồng mức cho PGA mới với cấp xác suất vượt 

quá (PE) là 10% trong 250 năm để đáp ứng số liệu đầy đủ cho công tác thiết kế kháng 

chấn theo các phương pháp khác nhau đưa ra trong các tiêu chuẩn. 

 Khả năng xảy ra động đất rất khó dự đoán, do đó để phòng chống rủi ro, ngay tại bước 

lựa chọn vị trí công trình trong thiết kế thông thường, không nên đặt ở khu vực có các 

vết đứt gẫy địa tầng, vùng sụt lở, đoạn sông bồi tích. Trong quá trình thiết kế công trình, 

cần quan tâm đến tính dư của kết cấu. Khi thiết kế kháng chấn, nên kết hợp với thiết kế 

giảm chấn và thiết kế cách chấn. 

 Thực tế cho thấy thiết kế chống động đất cho cầu liên quan rất nhiều đến khả năng kháng 



 

lại của chúng trong một trận động đất. Nếu chúng ta thiết kế kháng chấn tốt, chúng ta sẽ 

loại bỏ được rất nhiều rủi ro có thể xảy ra cho con người và công trình khi có động đất 

xảy ra. 
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