
BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP

I. TÊN TÁC GIẢ 

NGUYỄN ANH TIẾN 

II. TÊN GIẢI PHÁP

Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình kè 

bảo vệ bờ sông, bờ biển

III. TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HIỆN TẠI VÀ HẠN CHẾ CỦA GIẢI PHÁP

Đã biết, giải pháp  kỹ thuật  mái bê tông lắp ghép dùng cho các công trình bảo vệ bờ 

bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn hiện nay (Bằng độc quyền sáng chế số 178, ngày 08 

tháng 04 năm 1994 của Cục sở hữu công nghiệp) 1 có tác dụng như là một tấm vỏ áo 

giáp để bảo vệ che chắn chống lại các tác động gây xâm thực gây ra xói lở bờ như sóng, 

gió, dòng chảy,…vv. Liên kết mảng hình thành trong mái bê tông lắp ghép tạo bởi các 

mặt bên nghiêng tiếp xúc nhau của các cấu kiện lắp ghép.   

Mái bê tông lắp ghép hiện nay phát huy tốt khả năng liên kết, chịu lực, ổn định và 

bền vững khi địa chất mái công trình là đất hay cát đã ổn định về lún hay biến dạng, ví dụ 

như công trình kè biển Hàm Tiến-Mũi Né tỉnh Bình Thuận, kè đê biển Gò Công và kè 

Đèn Đỏ tỉnh Tiền Giang,…vv.  

Tuy nhiên, khi địa chất mái công trình mềm yếu hoặc là một khối đắp mới chưa ổn 

định và còn lún hay biến dạng cục bộ thì liên kết mảng tạo bởi các mặt bên nghiêng tiếp 

xúc nhau của cấu kiện trong mái bê tông lắp ghép bị phá hoại cục bộ dưới hình thức phát 

sinh khe hở tại các mặt bên tiếp giáp nhau, như trường hợp công trình kè Tân Châu - tỉnh 

An Giang, kè Mương Chuối - TP. Hồ Chí Minh, hiện tượng phát sinh khe hở xảy ra tại 

những vị trí mái công trình bị lún cục bộ do đắp bằng bao tải cát. 

Nguyên nhân, liên kết hình thành trong mái bê tông lắp ghép tạo bởi các mặt bên 

nghiêng tiếp xúc nhau của cấu kiện, liên kết không có khả năng ngàm khóa chống chuyển 

vị gây trượt theo phương pháp tuyến với mặt phẳng mái và chuyển vị xoay giữa các cấu 

kiện lắp ghép tiếp giáp nhau, khi mái công trình bị lún hay biến dạng cục bộ, cấu kiện tại 

những vị trí này bị trượt theo các mặt nghiêng tiếp xúc và tách rời nhau, tạo ra khe hở 

giữa các cấu kiện, phá hủy liên kết tự chèn dẫn đến mất ổn định mái công trình, đặc biệt 
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tại các điểm nút giao nhau giữa ba cấu kiện nếu đã phát sinh khe hở thì mái bê tông lắp 

ghép không còn khả năng che kín nền chống lại các tác động xâm thực. 

Ngoài ra, kiểu dáng và hình thức liên kết của cấu kiện lắp ghép đúc sẵn phù hợp khi 

cấu kiện có kích thước theo chiều cao và trọng lượng đủ lớn, khả năng thoát nước ngầm giảm 

áp lực đẩy nổi hạn chế bởi các mặt bên nghiêng tiếp xúc nhau. 

Điểm hạn chế nữa là việc chế tạo gia công khuôn mẫu rất phức tạp, đòi hỏi phải có 

độ chính xác cao thì cấu kiện lắp ghép mới bảo đảm độ kín khít, điểm này cũng là điều 

bất lợi khi thi công công trình thường chịu tác động của mực nước thường dao động theo 

thủy triều thời gian thi công không cho phép kéo dài. 

IV.NỘI DỤNG CỦA GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu kỹ thuật của giải pháp: 

Giải pháp đề cập đến mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép bằng các 

cấu kiện bê tông đúc sẵn có kiểu dáng và kết cấu tối ưu dùng để lát mái hay lát mặt các 

công trình thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, công cộng, dân dụng. 

Nhằm chống xói lở, bảo vệ mái bờ (sông, biển, kênh, mương, rạch, đê, đập đất, đê bao, 

bờ bao, sườn hay mái dốc của đồi núi), bảo vệ mố biên cầu giao thông thủy hay cầu giao 

thông cạn, bảo vệ mái đường dẫn hai đầu cầu giao thông thủy hay cầu giao thông cạn, 

bảo vệ mái đường giao thông bộ, dùng để lát nền và trang trí tại các công trình công cộng 

(công viên, vỉa hè, lề đi bộ, sân vườn,…vv) hoặc dùng để chống nóng mái nhà dân dụng.

Do đó, mục tiêu của giải pháp là tạo ra mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều 

lắp ghép bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn có kết cấu tối ưu dùng cho các công trình xây 

dựng, đặc biệt là công trình có địa chất nền mềm yếu.

2. Giới thiệu bản chất của giải pháp : 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, cấu kiện bê tông đúc sẵn lắp ghép tạo thành mảng bê 

tông theo giải pháp  bao gồm phần thân cấu kiện là một khối trụ đặc có kiểu dáng là hình 

lăng trụ lục giác đều bị khuyết lõm bởi ba hình khối nửa trụ tròn đối xứng theo ba mặt 

bên không kề nhau, ba phần thể tích khuyết lõm của thân cấu kiện mục đích chính là tạo 

ra ba ngàm cấu kiện có tác dụng ngàm tạo liên kết với ba cấu kiện không kề nhau tiếp 

giáp nó, tương ứng ba hình khối lăng trụ đặc đối xứng lồi hoàn toàn so với ba mặt bên 

không kề nhau của thân cấu kiện tạo thành chân cấu kiện có tác dụng gài tạo liên kết với 

ba cấu kiện không kề nhau tiếp giáp nó, mố nhám cấu kiện là một hình khối lăng trụ đặc 
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tiết diện hình sao sáu cánh cong ngược lồi hoàn toàn so với mặt trên của cấu kiện. Khác 

biệt ở chỗ, khi lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn theo nguyên tắc gài chân-ngàm thành 

mảng bê tông hoàn chỉnh thì liên kết tạo thành trong mảng bê tông lắp ghép là liên kết gài 

tự chèn ba chiều, chân cấu kiện là một hình khối lăng trụ đặc tiết diện hình thang cân nội 

tiếp hay nằm lọt hoàn toàn trong ngàm cấu kiện là một hình khối nửa trụ tròn rỗng tiết 

diện nửa hình tròn, ngàm cấu kiện có tác dụng như một khóa mềm khống chế toàn bộ 

chuyển dịch cho phép của chân cấu kiện, mố nhám có dạng hình khối lăng trụ, tiết diện là 

hình sao sáu cánh cong ngược đối xứng. 

Nhờ kiểu dáng và khả năng tạo liên kết của ngàm cấu kiện, chân cấu kiện sau khi 

gài hoàn toàn vào trong ngàm cấu kiện thì ngoài khả năng tạo ra liên kết gài tự chèn ba 

chiều trong mảng bê tông, ngàm cấu kiện còn có tác dụng như một khóa mềm khóa chân 

cấu kiện, triệt tiêu hoàn toàn chuyển vị đứng gây trượt theo các mặt bên và chuyển vị 

xoay của cấu kiện, hướng chuyển vị tự do duy nhất của cấu kiện là hướng về phía mặt 

phẳng nền công trình. Vì vậy, khi nền công trình bị lún hay biến dạng cục bộ võng xuống 

thì các cấu kiện cũng chuyển vị theo và mảng bê tông lắp ghép cũng biến dạng mềm 

tương ứng theo mặt nền, hiện tượng trượt và xoay theo mặt bên của cấu kiện tạo ra khe 

hở tại các mặt bên tiếp giáp bị triệt tiêu hoàn toàn, nói cách khác là liên kết gài tự chèn ba 

chiều trong mảng bê tông lắp ghép không bị phá hủy, nền công trình luôn được che kín 

chống lại mọi tác động xâm thực gây mất ổn định cho công trình.  

Mặt khác, ngàm cấu kiện là một hình nửa trụ tròn rỗng, cho phép tạo ra vô số kiểu 

chân cấu kiện lăng trụ đặc có kích thước và tiết diện khác nhau dạng hình thang cân, nửa 

hình tròn, tam giác cân,…vv nội tiếp hay nằm lọt hoàn toàn trong ngàm. Chính điều này 

cho phép linh hoạt lựa chọn kiểu chân cấu kiện có kích thước hợp lý, kết cấu và khả năng 

tạo liên kết gài tự chèn ba chiều tối ưu, phù hợp cho từng đặc thù công trình khác nhau. 

Ngoài ra, tại mỗi liên kết gài chân-ngàm hoàn thiện đều dư một  phần thể tích rỗng 

của ngàm, chúng tự biến  thành lỗ thoát nước ngược từ mái công trình ra, như vậy khi 

một cấu kiện lắp ghép hoàn thiện có ba phẩn thể tích rỗng đối xứng phân bổ đều theo mặt 

dưới của cấu kiện tạo thành các lỗ thoát nước, giảm áp lực đẩy nổi lên mái công trình.  

3. Mô tả chi tiết

Danh mục các hình vẽ mô tả bản chất giải pháp bao gồm 06 hình vẽ: 
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- Hình F.1 là hình vẽ mặt bằng mảng bê tông lắp ghép liên kết gài tự chèn ba chiều điển 

hình bao gồm bảy cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện trung tâm là cấu kiện hoàn thiện 

liên kết gài tự chèn ba chiều. 

- Hình F.2 và Hình F.3 là hình vẽ mặt cắt ngang liên kết gài tự chèn ba chiều của các 

cấu kiện trong mảng bê tông lắp ghép.

- Hình F.4 là hình khối ba chiều thuận của một cấu kiện bê tông đúc sẵn hoàn thiện.

- Hình F.5 là hình khối ba chiều ngược của một cấu kiện bê tông đúc sẵn hoàn thiện.

- Hình F.6 là hình khối ba chiều thực của một cấu kiện bê tông đúc sẵn hoàn thiện.
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Hình F.1: Mặt bằng mảng bê tông lắp ghép Hình F.2 Mặt cắt ngang liên kết
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Hình F.3 Mặt cắt ngang liên kết Hình F.4 Khối ba chiều thuận 
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Hình F.6 Khối ba chiều thực Hình F.5 Khối ba chiều ngược

Theo hình F.4, mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều theo giải pháp lắp ghép bằng các 

cấu kiện bê tông đúc sẵn bao gồm phần thân cấu kiện 1 là một khối hình trụ đặc có kiểu 

dáng là hình lăng trụ lục giác đều bị khuyết lõm bởi ba hình khối nửa trụ tròn đối xứng 

theo ba mặt bên không kề nhau, cụ thể thân cấu kiện là một hình khối tạo bởi hai mặt 

phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng là chiều cao thân cấu kiện, mặt trên là 

hình lục giác đều, mặt dưới là hình lục giác đều bị khuyết ba nửa hình tròn có đường kính 

nằm trên ba cạnh hình lục giác đều không kề nhau, tâm của hình tròn là trung điểm của 

cạnh hình lục giác đều, cung cong nửa hình tròn hướng ngược ra ngoài, đường kính hình 

tròn nhỏ hơn hoặc bằng kích thước cạnh hình lục giác đều, ba hình khối lăng trụ tiết diện 

nửa hình tròn này tạo ra phần thể tích khuyết lõm của thân cấu kiện, chiều cao hình khối 

nửa trụ tròn nhỏ hơn chiều cao của thân cấu kiện, ngàm cấu kiện 2 là một hình khối nửa trụ 

tròn rỗng tương ứng với chính một phần thể tích khuyết lõm của thân cấu kiện, mỗi cấu 

kiện có ba ngàm cấu kiện đối xứng không kề nhau theo các mặt bên của thân cấu kiện, 

chân cấu kiện 3 là một hình khối lăng trụ đặc tiết diện hình thang cân nhô hoàn toàn ra so 

với mặt bên của thân cấu kiện, mỗi cấu kiện có ba chân cấu kiện đối xứng không kề nhau 

theo các mặt bên của cấu thân kiện, tiết diện chân cấu kiện có dạng hình thang cân, kích 

thước cạnh nhỏ   một nửa kích thước cạnh lớn, kích thước cạnh lớn  kích thước đường 

kính hình tròn tiết diện ngàm cấu kiện, chiều cao chân cấu kiện  chiều cao ngàm cấu kiện, 

mố nhám cấu kiện 4 là hình khối lăng trụ đặc đối xứng, nhô hoàn toàn so với mặt trên cấu 
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kiện, tiết diện mố nhám có dạng hình sao sáu cánh, cánh sao là một cung tròn cong ngược, 

chiều dài dây cung bằng một nửa kích thước cạnh hình lục giác đều mặt trên của cấu kiện.

Trình tự lắp ghép cấu kiện bê tông thành mảng hoàn chỉnh theo giải pháp  tuân thủ 

nguyên tắc là từ dưới lên đối với mái nghiêng và từ ngoài vào trong đối với mặt phẳng, lắp 

ghép theo nguyên tắc gài chân-ngàm của cấu kiện, thân cấu kiện 1 là nơi tập trung và phân 

bổ đều liên kết gài tự chèn ba chiều trong mảng bê tông lắp ghép hoàn chỉnh, chân cấu kiện 3 

của một cấu kiện được gài hoàn toàn vào ngàm cấu kiện 2 tương ứng của ba cấu kiện đối 

xứng không kề nhau tiếp giáp nó, ngàm cấu kiện 2 của một cấu kiện bị chân cấu kiện 3 của 

ba cấu kiện đối xứng không kề nhau tiếp giáp nó gài vào. Chân cấu kiện 3 được gài hoàn 

toàn trong ngàm cấu kiện 2, tạo ra liên kết gài tự chèn ba chiều trong mảng bê tông lắp ghép 

hoàn chỉnh, tùy theo yêu cầu thực tế công trình chân cấu kiện có thể không cho phép tức là 

khóa cứng hay cho phép chuyển dịch giới hạn tức là khóa mềm trong ngàm cấu kiện, mố 

nhám cấu kiện 4 có tác dụng tiêu hao năng lượng của sóng hay dòng chảy tác động vào mái 

công trình nhằm giảm và phân bổ đều áp lực động tác động lên mái công trình,  ngoài ra mố 

nhám còn có tác dụng như các hoa văn trang trí tăng độ mỹ quan công trình, tùy theo yêu cầu 

thực tế mà cấu kiện có thể có hoặc không có mố nhám, kiểu dáng của mố nhám cho phép 

điều chỉnh thay đổi linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của công trình.

Kết cấu của cấu kiện bê tông lắp ghép tự chèn : Tùy thuộc vào môi trường và điều kiện 

làm việc, có dạng là bê tông thủy công, cấp phối bê tông bao gồm (xi măng, cát, đá, nước, 

phụ gia). Mác bê tông từ 200, 250 đến 300.    

V. KẾT QUẢ CỦA GIẢI PHÁP 

1. Các địa điểm đã triển khai thực nghiệm: 

1.1 Nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm khuôn mẫu và đúc cấu kiện tại nhà: 

1.2 Ứng dụng vào công trình Xử lý và làm thêm hai đầu kè Đèn Đỏ, huyện Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang2 .

a. Tổng quan về công trình 

+ Tên công trình: Xử lý và làm thêm hai đầu kè Đèn Đỏ  

+ Giai đoạn: Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

+ Địa điểm xây dựng: Ấp Đèn Đỏ, Xã Tân thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang

+ Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

+ Cơ quan chủ đầu tư: Sở Nông Nghiệp & PTNT Tiền Giang
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+ Cơ quan thực hiện: Viện khoa học Thủy Lợi Miền Nam

+ Chủ nhiệm công trình: Ths. Nguyễn Anh Tiến

b. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình 

1. Giải pháp công trình mang tính tổng thể đồng bộ phát huy tốt hiệu quả phòng 

chống sạt lở, tăng ổn định của công trình kè Đèn Đỏ hiện nay.

2. Công trình góp phần ổn định, mở rộng, phát triển khu dân cư và hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng, tiêu thoát nước, tôn tạo cảnh quan môi trường, khai thác phát triển kinh tế xã hội 

bền vững khu vực này trong tương lai.

3. Phương án và kết cấu công trình ổn định, bền vững, mỹ quan, hiệu quả, phù hợp 

với công trình kè Đèn Đỏ hiện nay.

c. Chỉ tiêu thiết kế công trình  

1. Vị trí công trình : Công trình xây dựng thuộc bờ tả cửa sông Cửa Tiểu ấp Đèn Đỏ 

xã Tân Thành huyện Gò Công tỉnh Tiền Giang.

2. Cấp công trình : Cấp IV

3. Mực nước:

+ Mực nước triều thực đo cao nhất : +1.76m (hệ cao độ Quốc gia)

+ Mực nước triều thực đo thấp nhất : -2.68m

+ Mực nước triều thực đo trung bình : -0.13m

+ Mực nước đỉnh triều tần suất 5%: +1.70m

+ Mực nước chân triều tần suất 95%: -2.65m

+ Lưu tốc dòng chảy cực đại đo đạc : v=1,55m/s (ngày 13-16/8/2003)

4. Sóng thiết kế: Hs1/3 =1,2m;T=5.3s; L=29.2m

5. Nước dâng do gió bão: 40cm

6. Tải trọng đỉnh kè : 1T/m2

d. Giải pháp kỹ thuật của mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép bằng 

các cấu kiện bê tông đúc sẵn:

Công trình bền vững, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả về kinh tế và 

đặc biệt phù hợp với điều kiện địa chất nền mềm yếu vùng cửa sông ven biển và bãi biển 

là cát, chống xói lở bờ do sóng và dòng chảy là các tác nhân chính gây ra.

Nhờ kiểu dáng và khả năng tạo liên kết của ngàm cấu kiện, chân cấu kiện sau khi 

gài hoàn toàn vào trong ngàm cấu kiện thì ngoài khả năng tạo ra liên kết gài tự chèn ba 

chiều trong mảng bê tông, ngàm cấu kiện còn có tác dụng như một khóa mềm khóa chân 

cấu kiện, triệt tiêu hoàn toàn chuyển vị đứng gây trượt theo các mặt bên và chuyển vị 
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xoay của cấu kiện, hướng chuyển vị tự do duy nhất của cấu kiện là hướng về phía mặt 

phẳng nền công trình. Vì vậy, khi nền công trình bị lún hay biến dạng cục bộ võng xuống 

thì các cấu kiện cũng chuyển vị theo và mảng bê tông lắp ghép cũng biến dạng mềm 

tương ứng theo mặt nền, hiện tượng trượt và xoay theo mặt bên của cấu kiện tạo ra khe 

hở tại các mặt bên tiếp giáp bị triệt tiêu hoàn toàn, nói cách khác là liên kết gài tự chèn ba 

chiều trong mảng bê tông lắp ghép không bị phá hủy, nền công trình luôn được che kín 

chống lại mọi tác động xâm thực gây mất ổn định cho công trình.

Giải pháp kỹ thuật của mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép bằng 

các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho thấy hiệu quả và ưu việt hơn các loại cấu kiện bê tông 

đúc sẵn khác hiện nay về khả năng liên kết, chịu lực, thoát nước ngầm giảm áp lực đẩy 

nổi cũng như về mặt kinh tế và mỹ thuật. Mặt khác, cấu kiện bê tông còn có hình dạng 

đơn giản, dễ chế tạo, thi công và lắp ghép, khả năng liên kết gài tự chèn ba chiều tốt đặc 

biệt phù hợp với công trình có địa chất nền mềm yếu hay công trình nằm trên khối đắp 

chưa ổn định về lún và biến dạng như công trình “Xử lý và làm thêm hai đầu kè Đèn Đỏ”

e. Hình ảnh triển khai  thi công thực tế tại công trình:

1.3 Ứng dụng vào công trình Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự; Gói 

thầu số 4: Đoạn từ Ủy Ban Nhân Dân huyện Hồng Ngự đến sông Tiền, Địa 

điểm xây dựng: huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 3.   

a. Tổng quan về công trình 

+ Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự.

+ Phân đoạn 3: Từ UBND huyện Hồng Ngự đến sông Tiền KOK1+120 .

+ Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

+ Vị trí công trình: Đoạn bờ tả kênh Hồng Ngự đến cửa ra nối với sông Tiền và 

khóa về phía hạ lưu sông Tiền khoảng 150m. 

+ Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp.

+ Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam; Viện Kỹ thuật Biển 

+ Chủ nhiệm công trình: Ths. Nguyễn Anh Tiến

b. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình 

1. Phòng, chống sạt lở bờ tả kênh Hồng Ngự; bảo vệ khoảng 10.000 hộ dân trong khu 

vực bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho dân cư đang sinh sống tại khu vực thị trấn Hồng 

Ngự, góp phần bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở đã và sẽ được xây dựng trong khu 

vực.

2. Tạo cảnh quan môi trường trong khu vực bờ tả kênh Hồng Ngự – Vĩnh Hưng bao bọc 

thị trấn Hồng Ngự, tạo thành một hành lang bảo vệ, ngăn chặn tình trạng dân sinh sống ở 
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gần mép sông, kết hợp phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, văn hóa, du lich và tạo đà 

phát triển khu kinh tế giáp với biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia. 

c. Chỉ tiêu thiết kế công trình  

1. Tổng chiều dài: 1115m.

2. Cao trình đỉnh kè : +5.40m

3. Cao trình chân kè : +0.26m

4. Cấp công trình: cấp III.

5. Hệ số an toàn tính toán [K]: 1,15

6. Mực nước:

- Mực nước lũ lớn nhất (năm 2000): max=+4,85m.

- Mực nước thi công: TC =  0.00m.

- Biên độ triều lớn nhất: 1,0 – 2,5m.

- Lưu tốc dòng chảy ven bờ thiết kế: 2,0 m/s.

7. Tải trọng đỉnh kè: 0,1kg/cm2.

d. Giải pháp kỹ thuật của mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép bằng 
các cấu kiện bê tông đúc sẵn:

Mái kè lát cấu kiện BT đúc sẵn tạo thành mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều 

lắp ghép. Kết cấu cấu kiện có hình dạng đơn giản, dễ chế tạo gia công khuôn mẫu, sản 

xuất và thi công lắp ghép cấu kiện dễ dàng, tiết kiệm vật liệu do thể tích thân cấu kiện bị 

khuyết lõm bởi ba hình khối nửa trụ tròn tạo ngàm cấu kiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp 

với công trình có địa chất nền mềm yếu và yêu cầu chịu lực cao.  

e. Hình ảnh triển khai  thi công thực tế tại công trình:

2. Các chứng nhận về chất lượng:

a. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang là đơn vị 

chủ đầu tư công trình Xử lý và làm thêm hai đầu kè Đèn Đỏ, huyện Gò Công Đông, tỉnh 

Tiền Giang xác nhận việc ứng dụng sản phẩm sáng chế của ông Nguyễn Anh Tiến.  

b. Ban quản lý Dự án công trình ngành Nông Nghiệp là đơn vị chủ đầu tư Công trình: Kè 

chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự; Gói thầu số 4: Đoạn từ UBND huyện 

Hồng Ngự đến sông Tiền xác nhận việc ứng dụng sản phẩm sáng chế của ông Nguyễn 

Anh Tiến.

3. Các hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh đã ký kết.,….     
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3.1. Hợp đồng kinh tế số 04/2007/HĐKT-XD ngày 12 tháng 4 năm 2007 Về việc Tư vấn 

khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán xây dựng công trình Xử lý và làm 

thêm hai đầu kè Đèn Đỏ, địa điểm: Ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang ( xem bản phô tô hợp đồng đính kèm trong hồ sơ). 

3.2. Hợp đồng Tư vấn xây dựng công trình Số 18/2008/HĐ-TV ngày 26 tháng 8 năm 

2008 Về việc Tư vấn khảo sát và lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Kè 

chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự, gói thầu số 4: Đoạn từ UBND huyện Hồng 

Ngự đến sông Tiền, địa điển xây dựng: Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (xem bản phô 

tô hợp đồng đính kèm trong hồ sơ).

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP:        

1. Tính mới và tính sáng tạo:    

Các giải pháp bảo vệ bờ phòng chống xói lở hiện này ở nước ta phổ biến là áp dụng các 

giải pháp truyền thống được hệ thống và phân loại cơ bản như sau: 

 Loại kè có kết cấu tơi rời và linh hoạt

o Kè có kết cấu tơi rời linh hoạt

o Kè có kết cấu tơi rời linh hoạt tự điều chỉnh

 Loại kết cấu liên kết liền khối

o Tấm bê tông đổ tại chỗ

o Kè đá xây liền khối

o Kè xây bằng cấu  kiện bê tông đúc sẵn

 Loại kết cấu liên kết linh hoạt tạo thành băng và thành mảng

o Loại cấu kiện liên kết hèm hai chiều

o Loại cấu kiện liên kết thành từ hàng dài 

o Loại cấu kiện liên kết mấu thành mảng

o Loại cấu kiện liên kết móc hai chiều thành mảng lớn 

o Loại kết cấu dạng con rồng

 Thảm đá lưới thép, thảm đá bọc PVC

 Loại kết cấu xâu thành thảm

 Loại kết cấu thảm túi xi măng cát 

Nhận xét về các giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ ứng dụng phổ biến ở nước ta và trên thế 

giới : 

 Loại kết cấu tơi rời linh hoại bao gồm đá tự nhiên, đá chẻ, bê tông đúc sẵn lắp 

ghép liên kết với nhau chỉ bằng ma sát, bảo vệ bờ và mái biển bằng chính trọng lượng 
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bản thân. Loại kết cấu này dễ biến dạng theo nền, dễ sửa chữa song để chống được 

sóng thì trọng lượng của từng cấu kiện phải rất lớn.

 Một số loại kết cấu tơi rời linh hoạt có khả năng tự điều chỉnh được nên khá ổn 

định trong việc bảo vệ bờ và mái đê biển. Tuy nhiên các loại kết cấu tơi rời linh hoạt 

này chủ yếu để giảm năng lượng sóng đánh trực tiếp vào bờ. Đó là các loại kết cấu hỗ 

trợ có hiệu quả trong việc bảo vệ mái đê biển.

 Việc sử dụng các loại kết cấu liên kết linh hoạt đã là bước tiến lớn trong việc công 

nghiệp hóa, cơ giới hóa trong xây dựng công trình bảo vệ bờ. Tuy nhiên nó chỉ thích 

ứng với nền tương đối cứng, ít có hiện tượng lún cục bộ còn đối với nền đất yếu mối 

liên kết thường bị gãy. Để khắc phục nhược điểm trên người ta dùng kết cấu mảng 

mềm biến vị theo nền phù hợp với nền mềm yếu. Về mặt kỹ thuật thảm RENO 

Mattress và thảm BETOMAT sử dụng vật liệu mới, kết cấu mới để bảo vệ phù hợp với 

nền mềm yếu nâng cao tính bền vững của công trình.

 Tuy nhiên lưới thép bọc PVC tạo thành thảm đá RENO Mattress, dây cáp liên kết 

các khối bê tông tạo thành mảng BETOMAT sử dụng trong môi trường nươc biển, 

trong điều kiện sóng, gió biến đổi lớn của thủy triều,… đang còn là vấn đề bàn cãi về 

độ ổn định của chúng cũng như giá thành công trình.

 Các kết cấu mới chủ yếu ra đời tại các nước phát triển, trên nền công nghệ hiện 

đại, trình độ xây dựng tiên tiến. Qui mô đầu tư (thiết kế, thi công, giá thành) áp dụng 

các công nghệ này vào điều kiện Việt Nam chưa phù hợp nên cần có nghiên cứu lựa 

chọn giải pháp, cải tiến kết cấu. 

 Công trình ứng dụng các giải pháp trên hiện nay ở nước ta còn tồn tại nhiều nhược 

điểm về khả năng chịu lực tác động của sóng và dòng chảy cũng như khả năng thích 

ứng với biến dạng của nền rất kém. Công trình thường bị phá hoại khi chịu tác động 

sóng hay dòng chảy trong điều kiện thời tiết bất thường như bão, áo thấp nhiệt đới, lũ, 

triều cường.

Tính mới và tính sáng tạo của giải pháp là: 

 Đã giải quyết triệt để hạn chế về khả năng liên kết mảng của giải pháp kỹ thuật  

mái bê tông lắp ghép dùng cho các công trình bảo vệ bờ bằng các cấu kiện bê tông đúc 

sẵn hiện nay khi địa chất mái công trình mềm yếu hoặc là một khối đắp mới chưa ổn 

định và còn lún hay biến dạng cục bộ (Bằng độc quyền sáng chế số 178, ngày 08 tháng 

04 năm 1994 của Cục sở hữu công nghiệp). 

 Giải pháp kỹ thuật của mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp ghép bằng 

các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho thấy hiệu quả và ưu việt hơn các loại cấu kiện bê 

tông đúc sẵn khác hiện nay về khả năng liên kết, chịu lực, thoát nước ngầm giảm áp 

lực đẩy nổi cũng như về mặt kinh tế và mỹ thuật. 
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 Mặt khác, cấu kiện bê tông còn có hình dạng đơn giản, dễ chế tạo, thi công và lắp 

ghép, khả năng liên kết gài tự chèn ba chiều tốt đặc biệt phù hợp với công trình có địa 

chất nền mềm yếu hay công trình nằm trên khối đắp chưa ổn định về lún, biến dạng và 

yêu cầu chịu lực cao. 

 Dễ chế tạo gia công khuôn mẫu, sản xuất và thi công lắp ghép cấu kiện dễ dàng, 

tiết kiệm vật liệu do thể tích thân cấu kiện bị khuyết lõm bởi ba hình khối nửa trụ tròn 

tạo ngàm cấu kiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp với công trình có địa chất nền mềm yếu.

2. Triển vọng áp dụng và triển khai:    

Khả năng áp dụng rất rộng rãi trong thực tế dùng để lát mái hay lát mặt các công 

trình thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, công cộng, dân dụng. 

Nhằm chống xói lở, bảo vệ mái bờ (sông, biển, kênh, mương, rạch, đê, đập đất, đê bao, 

bờ bao, sườn hay mái dốc của đồi núi), bảo vệ mố biên cầu giao thông thủy hay cầu giao 

thông cạn, bảo vệ mái đường dẫn hai đầu cầu giao thông thủy hay cầu giao thông cạn, 

bảo vệ mái đường giao thông bộ, dùng để lát nền và trang trí tại các công trình công cộng 

(công viên, vỉa hè, lề đi bộ, sân vườn,…vv) hoặc dùng để chống nóng mái nhà dân dụng.

Trong điều kiện chịu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng toàn cầu hiện 

nay. Nước ta là một trong số nước theo đánh là giá chịu tác động nặng nề nhất. Hậu quả 

là hiện nay Trung ương và các địa phương hàng năm phải đầu tư xây dựng nhiều công 

trình phòng chống sạt bở bờ sông, bờ biển, phục hồi nâng cấp đê biển toàn quốc,… Giải 

pháp kỹ thuật này rất có triển vọng và khả năng triển khai áp dụng toàn quốc .

3. Các hiệu quả:    

Tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam, 

không phải mua bản quyền nước ngoài, sử dụng vật liệu địa phương và truyền thống (cát, 

đá, xi măng), dễ thi công lắp ghép, công trình bền vững, thích nghi cao với điều kiện địa 

chất nền mềm yếu hay khối đắp mới chưa ổn định về lún, khả năng ứng dụng đa lĩnh vực 

(thủy lợi, giao thông, xây dựng,…), Giá thành áp dụng trong công tác bảo vệ mái kè 

giảm hơn từ 20%-30 % so với giá thành thảm đá bọc PCV, nhưng công trình bền vững và 

mỹ quan hơn, môi trường sạch hơn do không bị đọng và bám dính rác so với thảm đá.

Thi công nhanh và kiểm soát chất lượng tốt hơn hơn do cấu kiện được sản xuất 

hàng loạt trên bờ, vận chuyển đến nơi lắp đặt. 

Trong tương lai có thể sản xuất định hình, cung cấp phổ biến cho thị trường, người 

dân có thể tự mua về sử dụng.  
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2. Tài liệu tham khảo

 1 Nguyễn Anh Tiến, Bằng độc quyền sáng chế số 7775 "Mảng bê tông liên kết gài 

tự chèn ba chiều dùng cho các công trình xây dựng”, Cục sở hữu Trí tuệ cấp theo 
Quyết định số 12103/QĐ-SHTT ngày 15-06-2009.

 2 Viện khoa học thủy lợi Miền Nam- Hồ sơ thiết kế công trình: Xử lý và làm thêm 

hai đầu kè Đèn Đỏ, tỉnh Tiền Giang, tháng 9/2007.

 3 Viện khoa học thủy lợi Miền Nam- Hồ sơ thiết kế công trình: Kè chống xói lở bờ 

sông Tiền thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tháng 9/2008.

 4 Nguyễn Anh Tiến - Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế thi công mảng bê tông liên kết 

gài tự chèn ba chiều lắp ghép dùng cho các công trình bảo vệ bờ có địa chất nền mềm 
yếu. Đề tài cơ sở năm 2008.

 5 Tuyển tập hội thảo: Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Đê biển 

từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, Hà nội 05/2009.

 6 Báo cáo hội thảo khoa học: Giải pháp dùng thảm bê tông tự chèn lưới thép chống 

sạt lở bảo vệ bờ sông, TP.CHM ngày 25-7-2003. 
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V – CÁC PHỤ LỤC MINH  HỌA ĐÍNH  KÈM:        

1. Bằng độc quyền sáng chế số 7775 – Mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều lắp 

ghép dùng cho các công trình xây dựng.

Hình 44: Bằng độc quyền sáng chế số 7775
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2. Bằng độc quyền sáng chế số 178 – Mái bê tông lắp ghép dùng cho các công trình 

bảo vệ bờ

Hình 45: Bằng độc quyền sáng chế số 178
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3. Hình ảnh công trình đã thi công xây dựng hoàn thành ứng dụng giải pháp tại tỉnh 

Tiền Giang

Hình 46: Công trình Kè Đèn Đỏ - Tiền Giang

4. Hình ảnh công trình đã thi công xây dựng hoàn thành ứng dụng giải pháp tại tỉnh 

Đồng Tháp
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Hình 47: Công trình Kè Hồng Ngự - Đồng Tháp

5. Giấy xác nhận ứng dụng giải pháp 
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