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Báo cáo nghiên c

kết hợp phân tích sơ b

GIÁ TRỊ CÔNG NGH

TS Tiến Đặng 

Tóm lược báo cáo 

Kết quả phân tích định tính đa chi

phân tích sơ bộ và kiểm tra thực t

kinh phí rẻ, thời gian thi công và l

lợi vì có thể tháo dỡ vì mục đích s

dưỡng đơn giản. Những giá trị này ch

nghệ có niềm năng lớn trong việ

được nhu cầu của nhà tài trợ, nh

ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa m

thiện. 

Vì thế, các nhà hữu trách và cơ quan chuyên ngành nên nh

nghệ Ba Đạt. Các cơ quan hữu trách c

Qua đó công nghệ này sẽ được áp d

kinh phí xây dựng cầu treo của b

không đảm bảo như các báo đưa tin (

Vnexpress, 2015). 

1. Vấn đề thực tại 

Cầu khỉ, cầu treo có chiều d

phương tiện hữu ích đáp ứng nhu c

núi non, thung lũng ở các tỉnh M

Giang, Nam Trà My vv (Quảng Nam), 
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nghiên cứu khoa học định tính

p phân tích sơ bộ thiết kế xây dựng

CÔNG NGHỆ XÂY CẦU LẮP GHÉP CỦA BA Đ

đa chiều và đánh giá kỹ thuật thiết kế xây cầu vòm treo l

c tế cho thấy giá trị lớn của công nghệ Ba Đạt v

hi công và lắp ráp nhanh, hạn sử dụng lâu bền, độ thông thuy

c đích sử dụng thay đổi hay để cho xáng cạp đi qua vv, ch

này chỉ dấu cho thấy công nghệ xây cầu lắp ghép Ba Đ

ệc xóa cầu khỉ, cầu tạm bợ ở các vùng nông thôn nghèo, đáp 

, những mạnh thường quân và nhu cầu sử dụng củ

các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa mặc dầu vẫn còn một số hạn chế cần ph

u trách và cơ quan chuyên ngành nên nhập cuộc đánh giá và công nh

u trách cũng nên tiến hành thủ tục cấp bằng sáng ch

c áp dụng rộng rãi hơn nhằm xóa sổ cầu khỉ, cầu t

a bộ giao thông quá cao và chất lượng của một s

đưa tin (Báo Điện Tử Bộ Xây Dựng, 2015, Thời Báo.today, 2016 & 

u dài trung bình 15 - 70 m tạm bơ đã biết bao năm qua 

hu cầu đi lại của bà con Việt Nam ở những miền sông su

nh Miền Tây Nam Bộ; những huyện miền núi như Nam Giang, Tây 

ng Nam),  Sơn Hà, Ba Tơ vv (Quảng Ngãi) vv thu
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nh tính 

ng cầu 

A BA ĐẠT? 

u vòm treo lắp ghép qua 

về chất lượng tốt, 

thông thuyền lớn, tiện 

p đi qua vv, chế dộ bảo 

p ghép Ba Đạt là công 

vùng nông thôn nghèo, đáp ứng 

ủa bà con, nhất là 

n phải được hoàn 

c đánh giá và công nhận công 

ng sáng chế cho Ba Đạt. 

u tạm bợ trong khi 

t số công trình lại 

i Báo.today, 2016 & 

t bao năm qua trở thành 

n sông suối, ao hồ, 

n núi như Nam Giang, Tây 

thuộc  Trung Bộ; và 
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Giao Thủy, Lai Châu, Điện Biên

trở thành ‘bẫy tử thần’ của những

mưa lũ (VTV1, 2016 & Báo Ngư

cũng không cầu treo tạm bợ khiế

trường, hoặc đi lại vì nhu cầu cuộ

Đã có nhiều mạnh thường quân, t

dân bản địa chung sức chung lòng xây m

cho những cây cầu tạm bợ, qua đó giúp cho các em h

biệt vào những ngày mưa bão. Tuy nhiên, kinh phí xây c

cao, gây khó khăn cho các nhà hả

Về mặt quản lý nhà nước, với đề án

2014 với nguồn vốn hơn 8.000 tỷ đồng ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc v

(Vnexpress, 2015 & Báo Quảng Nam

lượng cầu tạm bợ nhằm cải thiện đời sống cho b

này phát sinh một số vấn đề nan giả

16 tỷ 632 triệu đồng hoặc gần 21 t

hạn: Quảng Nam có tổng 12 cây cầu treo mới trong đ

trong khi huyện Nam Trà My rất cầ

thấy cầu treo đâu (Vnexpress, 2015). Có th

Online: “Hơn 10 cầu treo dân sinh ở khu vực miền núi đ

mùa mưa năm nay, song vẫn quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế địa ph

bợ - Tuổi Trẻ Online, 2014]. Bất cập l

khi chỗ chưa thực sự cần thiết tranh thủ “hút” hết dự án...” (Quảng Nam online, 2015);

lượng công trình quá kém [chẳng hạn 

dài 50 m, rộng 1,5 m với tải trọng 0,5 tấn

làm chủ đầu tư với kinh phí 3,2 tỷ đồng hoặc 6 tỷ đồng

                                                           
1 Theo đề án xây dựng cầu dân sinh để đảm b
vi cả nước, số lượng cầu cần xây dựng là 7.800 c
Đường bộ sẽ thực hiện 186 cầu treo tại 28 tỉ
đồng (Nguồn: Báo Quảng Nam Online, 2015 
646084/). Trong khi đó Vnexpress tổng số c
tuc/thoi-su/giao-thong/cau-treo-khanh-thanh
2 Cùng bài báo này đăng trên Vnexpress vào ngày 25/11/2015, tác gi
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n Biên vv ở Bắc bộ. Tuy nhiên, những cầu tạm bợ này 

ng con người khốn khó, nhất là các em học sinh trong nh

Người Lao Động, 2014). Thậm chí có những nơi không có c

ến các em học sinh và người dân liều mạng tự 

ộc sống (Vnexpress, 2015). 

ng quân, tổ chức từ thiện, hội đoàn, tổ chức tôn giáo k

c chung lòng xây một số cây cầu bán kiên cố bằng bê tông, c

, qua đó giúp cho các em học sinh, thầy cô và bà con an tâm đi l

o. Tuy nhiên, kinh phí xây cầu này là cả một vấn đề

ảo tâm vì nhu cầu cao mà tiền của lại hạn hẹp (lự

ề án 381 hoặc 4811 cầu treo do Bộ Giao thông ph

ỷ đồng ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung 

ảng Nam, 2015), Việt Nam đang tìm cách hạn chế một phần số 

ợng cầu tạm bợ nhằm cải thiện đời sống cho bà con ở những vùng khó khăn. Tuy nhiên

ột số vấn đề nan giải lớn: 1) Kinh phí quá cao, tính trung bình m

21 tỷ đồng; 2) phân bổ không hợp lý: nơi thừa n

ảng Nam có tổng 12 cây cầu treo mới trong đó huyện trung du Tiên Phư

ất cần - Học sinh và người dân trông chờ từng ngày nhưng không 

, 2015). Có thể thấy rõ vấn đề này trên trang Báo Qu

ầu treo dân sinh ở khu vực miền núi đã hoàn thành và đưa vào s

ẫn quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế địa phương [119 c

ất cập là nhiều nơi cấp bách đầu tư thì lại mỏi mòn ch

ực sự cần thiết tranh thủ “hút” hết dự án...” (Quảng Nam online, 2015);

ẳng hạn “Cầu treo thôn 2, xã Tiên Lãnh (Tiên Phư

ới tải trọng 0,5 tấn, được Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) 

ới kinh phí 3,2 tỷ đồng hoặc 6 tỷ đồng2. Khánh thành ngày 11/11, sau tr

m bảo an toàn giao thông cho vùng đồng bào các dân tộc ít người sinh s
ng là 7.800 cầu với tổng mức vốn 12.600 tỷ đồng. Theo đề án này, giai đo

ỉnh, thành phố và 295 cầu trong giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn lên đ
ng Nam Online, 2015 http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201511/nghich

cầu là 381 ít hơn 100 cầu so với nguồn của Báo Quảng Nam: http://vnexpress.net/tin
thanh-duoc-mot-tuan-da-hong-3317563.html. 

ess vào ngày 25/11/2015, tác giả bài báo đưa ra hai con số 3,2 tỷ và 6 t
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này đã biết bao lần 

c sinh trong những ngày 

ng nơi không có cầu khỉ 

 lội qua sông đến 

c tôn giáo kết hợp với người 

ng bê tông, cầu treo thay 

an tâm đi lại, đặc 

ề vì giá thành quá 

ực bất tùng tâm).  

ộ Giao thông phê duyệt vào năm 

n Trung - Tây Nguyên 

ạn chế một phần số 

. Tuy nhiên, đề án 

trung bình mỗi cây cầu hơn 

ừa nơi thiếu ( chẳng 

ên Phước chiếm  9 cái 

ng ngày nhưng không 

ày trên trang Báo Quảng Nam 

đưa vào sử dụng trong 

[119 cầu khỉ, cầu tạm 

òn chờ đợi, trong 

ực sự cần thiết tranh thủ “hút” hết dự án...” (Quảng Nam online, 2015); 3) Chất 

Phước, Quảng Nam) 

ờng bộ (Bộ Giao thông Vận tải) 

ngày 11/11, sau trận mưa 

i sinh sống trong phạm 
án này, giai đoạn 1, Tổng cục 

n lên đến hơn 8.000 tỷ 
dung/201511/nghich-ly-cau-treo-

http://vnexpress.net/tin-

và 6 tỷ đồng. 



TỪ

 

lớn 6 ngày sau đó, cầu đã hư hỏng

Quỳ Châu, Nghệ An 24 tỷ đồng ch

2015); Đăk Lăk: Cầu vừa đưa vào s

Xuất phát từ vấn đề và nhu cầu th

BA ĐẠT) tự sáng chế ra một cây c

thành rẻ hơn, thời gian thi công nhanh g

dài (Báo An Giang, 2016). 

2. Định hướng giải quy

Tiêu chí nào cho thấy cầu sắt xây d

nhu cầu thực tại, giải quyết vấn đ

Đây là mục đích và ý nghĩa mà bài 

TRỊ CÔNG NGHỆ XÂY CẦU L

ứng nhu cầu đi lại của bà con và nhu c

xây dựng hàng ngàn cây cầu dân sinh c

Trung - Tây Nguyên. 

Giá trị cộng nghệ xây cầu lắp ghép Ba Đ

 Kỹ thuật thiết kế xây dựng c

 Giá thành 

 Hạn sử dụng 

 Thời gian thi công và lắp ghép

 Nhu cầu sử dụng 

 Độ bền thực tế 

 

 

 

 

                                                           
3 Giảm tối đa lý thuyết hóa như báo cáo khoa h
đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Có những báo cáo 
đọc nên ít mang tính phổ quát, và đôi khi thi
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ỏng nặng, mố cầu nứt toác” (Vnexpress, 2015); C

ệ An 24 tỷ đồng chưa bàn giao đã hỏng nặng (Báo Điện Tử của Bộ Xây Dựng, 

ưa vào sử dụng đã hư hỏng (Thoibao.today, 2016)]. 

u thực tế này, kể từ năm 2008, anh Nguyễn Văn Cư (thư

t cây cầu sắt lắp ghép kiên cố thay cho cầu khỉ, cầ

i gian thi công nhanh gọn, đảm bảo kỹ thuật xây dựng an toàn, h

i quyết vấn đề 

t xây dựng theo công nghệ lắp ghép Ba Đạt có th

n đề khó khăn trước mắt?  

à bài báo cáo này tập trung khai thác nhằm làm n

U LẮP GHÉP BA ĐẠT trong việc xóa cầu khỉ, c

a bà con và nhu cầu tài trợ của các mạnh thường quân, yêu c

dân sinh của Bộ Xây Dựng ở 28 tỉnh miền núi phía B

p ghép Ba Đạt có thể được đánh giá bằng sáu tiêu chí sau

ng cầu vòm treo lắp ghép  

p ghép 

t hóa như báo cáo khoa học chính thống. Thay vào đó báo cáo chỉ tập trung khai thác v
ng báo cáo khoa học quá nặng về phần lý thuyết học thuật khó hi

quát, và đôi khi thiếu thực tiễn. 
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; Cầu treo ở huyện 

ỏng nặng (Báo Điện Tử của Bộ Xây Dựng, 

n Văn Cư (thường gọi là 

ầu tạm bợ với giá 

an toàn, hạn sự dụng lâu 

t có thể đáp ứng được 

làm nổi bật lên GIÁ 

, cầu tạm bợ, đáp 

ng quân, yêu cầu của đề án 

n núi phía Bắc và miền 

tiêu chí sau3: 

p trung khai thác vấn đề chính nhằm 
t khó hiểu và rất kén chọn bạn 
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3. Khung lý thuyết  

Sơ đồ 1: Khung lý thuyết này đư

treo bằng sắt và hai mố cầu chịu l
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này được hình thành từ nhu cầu thực tế và kỹ thuật xây c

u lực và giảm lực. 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 

4 

 

t xây cầu vòm cầu 
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4. Phương pháp nghiên c

Định tính  tam quy chiếu kết hợp 

4.1 Thu thập dữ liệu:  

Từ những thông tin Báo đài đăng v

thông tin qua những cuộc đi

này. 

Chuyến đi thực địa đến xưở

Đạt xây cất để thị sát, đặc bi

Những cuộc đàm thoại giữa anh Ba Đ

cây cầu bê-tông hoặc cầu treo mi

Nam Bộ. Tất cả được quay l

xoay quanh 5 chủ đề chính sau:

 Mức độ an toàn của cầu, cách

sử dụng và trọng tải thực tế 

 Giá thành phẩm (Giá hoàn công)

 Phương thức xây cầu 

 Thời gian xây cầu từ khi bắt

 Sáng kiến, mục đích và Kinh

 

Những vấn đề này định hướng

Đạt trong sáu tiếng đồng hồ

điện thoại về sau.  

Tất cả đoạn clip và những 

thoại chủ yếu từ lời nói của

bằng sắt được hỗ trợ bằng hình

Dữ liệu đáng tin cậy được thu

tế công trình xây cầu Cha Niên

đoạn từ khi khởi công cho đ

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

Phương pháp nghiên cứu:  

p phân tích sơ bộ khoa học kỹ thuật thiết kế 

Báo đài đăng về anh Ba Đạt và việc xây cầu lắp ghép, vi

c điện thoại nhằm xác nhận thông tin sơ bộ về anh và công vi

ởng, đến công trình đang thi công, đến những cây c

c biệt những cuộc nói chuyện trực tiếp với anh trong cu

a anh Ba Đạt với nhà tài trợ 20 năm kinh nghi

u treo miễn phí thay cho cầu khỉ, cầu tạm bợ cho các t

c quay lại bằng 8 video clip được đánh số từ 1-8 và 

sau: 

cách bảo trì, chiều dài trung bình, chiều rộng, độ thông

 của cầu 

công) 

ắt đầu cho đến khi bàn giao công trình 

Kinh nghiệm của anh Ba Đạt về việc xây cầu lắp ghép

ớng trong suốt cuộc gặp mặt giữa người lấy dữ

ồ vào ngày 22/03/2017 và cũng cho cả những cu

 ghi chú từ chuyến thực địa này được phân tích

ủa Ba Đạt, và đánh giá sơ bộ về khoa học thiết 

hình ảnh và clips.  

thu thập trực tiếp bằng việc tham gia xây dựng 

Niên, từ công tác chuẩn bị cho đến xây dựng c

đến hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.  
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p ghép, việc thu thập 

anh và công việc  

ng cây cầu mới do Ba 

i anh trong cuộc gặp gỡ.  

20 năm kinh nghiệm xây gần 100 

cho các tỉnh miền tây 

 nhiều hình chụp 

thông thuyền, hạn 

ghép 

ữ liệu với anh Ba 

cuộc đàm thoại qua 

tích theo văn đàm 

 kế cầu vòm treo 

 và quan sát thực 

cầu qua các công 
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Trong quá trình phân tích, 

anh Ba Đạt. 

 

4.2 Phân tích dữ liệu và giải trình phát hi

Tiêu chí nào cho thấy cầu

được nhu cầu thực tại, gi

4.2.1 Ba Đạt, kinh nghiệ

Vào những năm đầu thiên niên k

người xây hàng trăm cây cầu treo ở những v

Ba Đạt chỉ theo làm công nhân. A

An Giang về kỹ thuật làm cầu tàu 

sắt vòm treo kết hợp với kỹ thuật xây mố cầu ki

Ngọc Quý và kỹ thuật làm cầu t

sáng kiến chưa hoàn chỉnh, nhưng nh

sự cố nào mà vẫn còn đứng vững tr

anh đã xây cất rất nhiều cầu, hơn

nhân ở ba miền Nam, Trung, Bắc

 

4.2.2 Phân tích sơ bộ k

tố khác như khớp n

Ba Đạt xây dựng nhiều cây c

rộng 1,2 – 2,5 m trên khắp ba mi

Tây Nam Bộ. 

Quan sát thực địa (các video clips) nh

chiều dài 22 m, rộng 2,2 m, đặc bi

                                                           
4 Phạm Ngọc Quý kể từ năm 1990 cho đến nh
nước, và được mệnh danh là “Vua Cầu Treo”. Ngu
su/20040205/vua-cau-treo/18701.html 
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 có những chỗ chưa rõ, sẽ được làm sáng tỏ qua

i trình phát hiện nhằm làm sáng tỏ câu hỏi nghiên c

u sắt xây dựng theo công nghệ lắp ghép Ba Đạ

i, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt?  

ệm và sáng kiến 

ên niên kỹ, Ba Đạt gia nhập đội làm cầu của anh Phạm Ngọc Qu

ầu treo ở những vùng nông thôn ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Lúc đó 

. Anh cũng thừa hưởng kinh nghiệm rất nhiều từ xí

àu ở các bến phà.  Kể từ năm 2008 Ba Đạt phát kiến ra cây cầu 

ết hợp với kỹ thuật xây mố cầu kiên cố từ sự kết hợp kỹ thuật cầu treo của Phạm 

ầu tàu của Cơ khí An Giang. Lúc đầu có va vấp nhiều thất b

ưng những cây cầu đầu tiên vào những đầu 2008

ứng vững trước bão tố mưa sa. Anh thật sự thành công 

hơn 100 cây cầu mới , chủ yếu lắp ráp cầu cho các Hội từ thiện t

ở ba miền Nam, Trung, Bắc.  

kỹ thuật xây cầu vòm treo lắp ghép Ba Đạt (không tính các y

p nối, hay mối hàn vv) 

cây cầu vòm treo lắp ghép có chiều dài từ 15 

p ba miền Nam Trung Bắc, nhưng đa phần tập trung 

a (các video clips) những công trình tại xưởng, và cây cầu vừa m

c biệt là tham gia giám sát và xây dựng cầu CHA NIÊN 

n những năm 2000 đã xây dựng hàng trăm cây cầu treo kiên cố 
u Treo”. Nguồn Báo Tuổi Trẻ Online:  http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri
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qua điện thoại với 

nghiên cứu:  

ạt có thể đáp ứng 

ầu của anh Phạm Ngọc Quý4, 

ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Lúc đó 

ởng kinh nghiệm rất nhiều từ xí nghiệp cơ khí 

ạt phát kiến ra cây cầu 

ầu treo của Phạm 

ầu có va vấp nhiều thất bại vì 

2008 - 2010 không bị 

 kể từ năm 2011, 

ầu cho các Hội từ thiện tư 

(không tính các yếu 

15 – 70 m và chiều 

p trung ở các tỉnh miền 

a mới xây dựng có 

CHA NIÊN ở thôn Ái 

 cho bà con vùng sông 
tri-xa-hoi/phong-su-ky-
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Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, t

thấy kỹ thuật thiết kế và xây dựng c

Cầu treo dạng vòm (hình cong như h

Mặt cầu với nhiều thanh sắt nhỏ

và ngang (clip 4) 

Mố cầu vững chắc (hình 2 & hình 3

Khung cầu treo được bố trí các thành t

Sau đây là sự phân tích sơ bộ kỹ

trên qua mô hình cầu vòm treo l

video clips, chủ yếu clip 4 và clip 6

(mô tả chi tiết) xây dựng cầu Cha Niên

ra. 

4.2.2.1 Phân tích sơ b

Hình 1 cho thấy cầu hình

cách hiệu quả, điều này giúp cây c

Department (DTD, 2017). Tuy nhiên

đường tên vòm (f) và khẩu độ l. T

ngược lại. Trong thực tế tỷ lệ lý t

Hình 1: Cầu treo hình vòm Ba 
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u Phong, tỉnh Quảng Trị từ ngày 27/06/2017 đến 17/07/2017

ng cầu lắp ghép Ba Đạt qua năm tiêu chí chính yế

như hình 1) 

ỏ bố trí dày đặc được nâng đỡ bởi những thanh s

& hình 3) 

trí các thành tố chịu lực ép và lực căng hài hòa. 

ỹ thuật xây dựng và thiết kế liên kết của năm tiêu chí 

lắp ghép được xây cất hơn bốn tháng nay tại An Giang qua các 

u clip 4 và clip 6 và hình chụp từ chuyến khảo sát thực địa, nh

u Cha Niên nhằm tìm ra câu giải đáp cho câu hỏi nghiên c

Phân tích sơ bộ kỹ thuật xây dựng và thiết kế theo hệ vòm 

u hình vòm (đường cong) giúp tiêu tán lực trọng tải ra bên ngoài m

u này giúp cây cầu chịu ít áp lực hơn thông thường (Design Technology 

Tuy nhiên, tham số quan trọng nhất của sơ đồ cầu vòm là t

. Tỷ số này càng nhỏ, vòm thoải thì lực đẩy ngang càng l

lý tưởng là: f/l = (1/4 - 1/6), cá biệt đã có cầu vòm mà f/

u treo hình vòm Ba Đạt dài 22m rộng 2,2m (Nguồn: Từ Hòa-
CICG, 2017) 
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n 17/07/2017 cho 

ếu sau: 

ng thanh sắt lớn bố trí dọc 

tiêu chí được nêu 

i An Giang qua các 

, nhất là quy trình 

i nghiên cứu đã đưa 

i ra bên ngoài một 

Design Technology 

u vòm là tỷ số giữa 

y ngang càng lớn và 

u vòm mà f/l = (1/10 - 
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1/16) (Giáo trình Trường Trung C

f/l khá nhỏ, tức là vòm thoải khi

sát được mô tả ở clip 4 và hình ch

cứng giúp giải quyết vấn đề này 

cho cây cầu vững chắc (xem hình 2)

  

Công trình xây dựng cầu Cha Niên đ

được xây bằng đá hộc, đổ dầm bê tông có thép trên n

xây dựng tiếp nối đến hai mố cầu như đư

Hình 2: M
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ng Trung Cấp Cầu Đường và Dạy Nghề, 2005).  Hình 1 cho th

i khiến lực đẩy ngang lớn, tạo nên áp lực đến hai m

và hình chụp cho thấy hai mố cầu này được xây vững ch

 vì mố cầu vững chãi có khả năng xử lý những l

(xem hình 2).  

u Cha Niên đã xác minh cho độ cứng cáp, vững chắc củ

m bê tông có thép trên nền đất đồi, đất Bazan pha cát

u như được minh họa trong hình 3 và hình 4: 

: Mố cầu vững chắc (Nguồn: Từ Hòa-CICG, 2017) 
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Hình 1 cho thấy tỷ lệ này 

n hai mố cầu. Qua khảo 

ng chắc trên nền đất 

ng lực cực lớn, làm 

 

ủa hai mố cầu, vì 

t Bazan pha cát, và cầu được 
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Hình 3: Mố Cầu được xây bằng đá h

Hình 4: Cầu Cha Niên được xây d

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

ng đá hộc cho Cầu Cha Niên, Triệu Ái, Quảng Trị- 
CICG, 2017 

c xây dựng tiếp nối đến hai mố cầu đã được đổ dầ
thép 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 
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 Nguồn TỪ HÒA-

 

ầm bê tông cốt 
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Đáng chú ý nữa, mặt cầu có nhữ

ở hai mố cầu, giúp tiêu tán lực khi có tr

những thanh sắt chịu áp lực trực ti

động theo phương ngang dọc theo m

áp lực đã tiêu tán đi khá nhiều khi đ

(hình 2- 7).  Đặc biệt các thanh s

khoảng cách hợp lý giúp nâng đ

hiện (xem clip 4 & hình 8 & 9: C

Hình 5

cho đ

Khi lực này đến mố cầu tác động vào 

và theo định luật Newton, sẽ tạo

mố cầu và lan truyền theo chiều 

lực của trọng tải lên cầu (support for load) (

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

ững thanh sắt dày đặc được bố trì từ đỉnh vòm đ

c khi có trọng tải tác động lên mặt cầu. Các lực này tiêu tán d

c tiếp khi có hoạt tải (người hay xe qua cầu) và

c theo mặt cầu cho đến chân bản vòm. (DTD, 2017

u khi đến mố cầu vững chắc có khả năng xử lý nh

thanh sắt lớn được bố trí theo chiều dọc và ngang dưới m

giúp nâng đỡ một phần lực quan trọng cho toàn bộ cầu khi có ho

& hình 8 & 9: Cầu Cha Niên). 

 

5: Lực đẩy chia đều theo phương ngang  

cho đến 2 mố cầu (Nguồn: DTD, 2017) 

ng vào khu vực đất cứng xung quanh, khiến cho chúng b

o một phản lực tương đương từ lòng đất tác độ

u ngược lại qua các thanh sắt giúp hỗ trợ, nâng đ

u (support for load) (DTD, 2017) (hình 6 & hình 7). 
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đến chân bản vòm 

c này tiêu tán dần khi 

) và lực đẩy này tác 

(DTD, 2017).  Đến lúc này, 

lý những lực cực lớn 

i mặt cầu với một 

u khi có hoạt tải xuất 

n cho chúng bị nén lại 

ộng ngược trở lại 

, nâng đỡ hay làm giảm 
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Hình 6: Phản lực t

Hình 7: Từ mố cầu, l

hỗ trợ cho t

4.2.2.2 Phân tích sơ bộ 

Việc bố trí các thành tố (các thanh s

nghiêng song song, các thanh sắ

rất quan trọng vì việc bố trí hợp lý khi

tốt những lực ép và lực kéo (lực căng)

cáo của năm nhà nghiên cứu c

Manyie, 2013) đã chứng minh ba đi

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

 

c từ lòng đất tác động lên mố cầu (Nguồn: DTT, 2017)

 

u, lực này tác dụng theo chiều ngược lại,  

cho tải trọng hoặc hoạt tải (Nguồn: DTD, 2017) 

 

 khung giàn treo chịu lực, gia tăng độ chịu lực c

(các thanh sắt theo phương thẳng đứng và các 

ắt bố trí dạng đường chéo) của khung sắt (giàn kèo c

p lý khiến giảm trọng lượng của cầu và tăng cườ

c căng) của dạng cầu treo khi có hoạt tải (người, xe qua c

u của Đại học Taylor Malaysia (Ting, Lee, Nazreen, Jailani & 

ng minh ba điều quan trọng sau đây: 

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 
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n: DTT, 2017) 

c của cầu 

ng và các thanh sắt nằm 

t (giàn kèo của cầu treo) 

ờng độ chịu đựng 

i, xe qua cầu). Báo 

(Ting, Lee, Nazreen, Jailani & 
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 Phân tích nguyên do của nhóm nghiên c

nguyên do chính, dẫn đế

(compression force) và lực căng

Xác định sai các thành tố chịu lự

Hình 8: Các thành t

 Khoảng cách các thành tố quá l

Vì khoảng cách của các thanh s

Bố trí các thành tố này càng xa, thì l

lên đáy cầu (base of bridge: 

lực cho cầu. (Ting et al, 2013

 Độ cao của cầu: 

Khung treo quá cao thì các thành t

giàn treo) càng cao, thì khả 

tr.20). 
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a nhóm nghiên cứu cho rằng do xác định các thành t

ến việc bố trí các thành tố này không hợp lý

c căng (tension force) không phân tán đúng cánh, d

ực ép/nén và lực căng được minh họa ở hình 8 như 

Các thành tố chịu lực căng và lực ép (Nguồn: Ting et al, 2013

quá lớn ( quá xa): 

a các thanh sắt bố trí quá xa nên không hỗ trợ cho lực ép tác đ

này càng xa, thì lực ép/nén (compression force) bị lệch pha và tác đ

base of bridge: mặt cầu và mố cầu) nên các thanh sắt này không có tá

Ting et al, 2013, tr.19) 

thì các thành tố này cũng quá cao. Các thành tố (thanh s

 năng chịu áp lực càng yếu, khiến cho cầu gãy (Ting et al, 2013

COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 
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nh tố chịu lực sai là 

p lý, lực ép/nén 

không phân tán đúng cánh, dẫn đến thất bại. 

như sau: 

 

: Ting et al, 2013) 

c ép tác động lên nó. 

ch pha và tác động 

t này không có tác dụng trợ 

(thanh sắt trong khu sắt: 

(Ting et al, 2013, 
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Vì thế, báo cáo đề nghị giảm độ

đến tính ổn định của cầu. Các thành t

khiến cho cầu chắc chắn hơn (Ting et al

Báo cáo cũng đề nghị giảm độ dài c

sự phân bố lực sẽ chia đều hơn và c

(cao) (Ting et al, 2013). 

Tuy nhiên, báo cáo khoa học của năm nhà nghiên c

trí sắt theo hình chéo các thành t

thiết. Thay vào đó, chỉ có ba khung chính ngay đ

thành tố còn lại theo hình tam giác vì các thành t

do chúng không có mô-men cong

Qua clip 4 và hình chụp từ chuy

khung treo cầu vòm lắp ghép Ba Đ

chéo) và lực căng (các thanh sắ

nhau và chiều cao thấp, tương ứ

trên.   

Một yếu tố quan trọng của giàn treo

ống tuýt lớn có tác dụng chịu lự

thoải, tăng sức chịu lực của toàn b

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

ộ cao, cầu sẽ trở nên chắc chắn hơn vì độ cao c

u. Các thành tố càng ngắn thì càng hiệu quả hơn trong vi

(Ting et al, 2013).  

dài của mỗi thành tố và thêm vào một số thành t

u hơn và cũng sẽ chắc chắn hơn so với khi chúng đư

a năm nhà nghiên cứu này (từ các thí nghiệm ) 

các thành tố chịu lực ép/nén cho toàn bộ phần treo của c

ba khung chính ngay đỉnh cầu được bố trí theo đường chéo 

am giác vì các thành tố hình tam giác này là một sự

men cong (no bending moments) như hình 8 (Ting et al, 2013)

chuyến thực địa và Cầu Cha Niên cho thấy các thành t

p ghép Ba Đạt cho thấy các thành tố chịu lực ép (các thanh s

ắt theo phương đứng) được bố trí với một khoả

ứng với những yêu cầu đưa ra từ báo cáo khoa h

a giàn treo Ba Đạt là ở mỗi bên khung treo đều được b

ực nén (compression force) cao khi có hoạt tải qua m

a toàn bộ cây cầu.  
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cao của cầu tác động 

hơn trong việc chịu áp lực, 

thành tố vì làm như vậy 

i khi chúng được bố trí cách xa 

) cho thấy việc bố 

a cầu  là không cần 

ng chéo và những 

ự lựa chọn hợp lý 

, 2013).  

y các thành tố của toàn bộ 

(các thanh sắt theo đường 

ảng cách gần với 

báo cáo khoa học đã được nêu 

c bố trí thanh sắt 

i qua mặt cầu vòm 
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Hình 9: Mặt cầu Cha Niên 

 

Như vậy khung sắt treo của cầu l

vòm chịu lực chính (tính cả hai m

vòm treo lắp ghép Ba Đạt. 

Điểm đáng lưu ý nữa của cầu treo Ba Đ

Niên dài 39 mét gần hai mố cầu đư

(dạng vòm) cho nên độ thông thuy
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Cha Niên và các thành tố theo phương đứng và ngang c

u lắp ghép Ba Đạt có chức khả năng tương trợ 

hai mố cầu vững chắc), làm tăng khả năng chịu lực c

u treo Ba Đạt là không chân đối với cầu dài 30 mét

u được trợ lực bằng 2 trụ sắt U đặc mỗi bên cùng v

thông thuyến lớn, thuận lợi cho việc đi lại của thuyền đò.
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ng và ngang của dàn treo 

 lực tốt cho phần 

c của toàn bộ cầu 

u dài 30 mét và đối cầu Cha 

cùng với đường cong 

ò.  
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Hình 10: Cầu Cha Niên dạng vòm khá d

4.2.2.3 Điểm hạn chế về thi

Qua phân tích lực đa chiều sơ b

cầu vòm và treo của Ba Đạt nhìn chung 

khả năng chịu tải trọng của cầu vòm treo, 

và cải tiến: 

4.2.2.3.1 Thứ nhất đường v

lực đến hai mố c

4.2.2.3.2 Thứ hai các thành t

của khung s

chéo thay vì ch

nghiên cứ

đường chéo ngay trên đ

chéo của ba khung treo này có ch

ép (compression f

đường cong) nơ
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ng vòm khá dốc, giúp tiêu tán lực ra bên ngoài khá t
HÒA-CICG, 2017  

thiết kế kỹ thuật có thể 

u sơ bộ thì có thể thấy rằng yếu tố kỹ thuật thiế

t nhìn chung đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật khoa h

vòm treo, tuy nhiên có những hạn chế có thể cần

ng vòm thoải do tỷ lệ f/l khá nhỏ khiến lực đẩy ngang l

cầu 

hai các thành tố (thanh sắt chịu lực ép/lực nén- compression force) 

a khung sắt (treo) chịu lực được bố trí giống nhau theo d

thay vì chỉ ba khung ngay đỉnh vòm mà báo cáo c

ứu của Đại Học Taylor đưa ra. Chỉ ba khung đư

ng chéo ngay trên đỉnh vòm treo là hợp lý vì các thanh s

a ba khung treo này có chức năng gánh chịu một ph

(compression force), giúp làm giảm lực nén rất lớn tạ

ng cong) nơi mà hai thanh tuýt ống lớn chính phả
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c ra bên ngoài khá tốt – Nguồn TỪ 

ết kế và xây dựng 

t khoa học xây dựng về 

n được khắc phục 

y ngang lớn, tạo áp 

compression force) 

ng nhau theo dạng đường 

nh vòm mà báo cáo của năm nhà 

được bố trí dạng 

các thanh sắt đường 

t phần lực nén/lực 

ại đỉnh vòm (chỗ 

ải gánh chịu lực 



TỪ

 

nén/lực ép

các thành t

cầu.  

4.2.2.4 Khả năng chịu ho

Trong chuyến thực địa, chín ngư

khá lâu) trên cầu (xây dựng đượ

xe hai bánh đi chiều ngược lại (hơn 0, 6

như không cảm thấy độ rung củ

dấu cho thấy cầu vững chắc. Khi h

bao nhiêu? Ba Đạt trả lời 500 kg 

được kiểm chứng ngay tại chỗ, phù h

0,5 – 1 tấn, cho người đi bộ và xe g

Để kiểm tra khả năng ch

thành vào ngày 19/07/2017, bàn giao c

mét đường dẫn cho bà con và chính quy

hiện. Trong ngày lễ khánh thành, bà con và các em h

người cùng lúc, cho thấy khả năng ch

an sinh nông thôn dưới 0,5 tấn củ

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

c ép lớn này (xem hình 6). Chính vì thế việc bố trí t

các thành tố chịu lực ép theo hình chéo là thừa, làm tăng tr

u hoạt tải thực tế của cầu vòm treo Ba Đạt 

a, chín người lớn (đang quan sát cầu và nghe Ba Đ

ợc 4 tháng) cùng với một em bé đang chơi đùa trong khi đó 

(hơn 0, 6 tấn) mà mọi người trong đoàn cảm th

ủa cầu (theo lời kể anh trưởng đoàn và qua clip 4

c. Khi hỏi anh Ba Đạt (clip 4), “Cây cầu này có thể cắ

i 500 kg – 1 tấn. Như vậy,với hoạt tải và cùng với tĩnh t

, phù hợp với mục đích thiết kế cầu của Ba Đạt v

và xe gắn máy hai bánh.  

năng chịu lực thực tế của cầu theo công nghệ Ba Đạ

, bàn giao cầu Cha Niên nặng 4 tấn, dài 39 mét, rộ

n và chính quyền xã Triệu Ái là một cơ hội để TỪ HÒA

khánh thành, bà con và các em học sinh nườm nượp qua cầ

năng chịu hoạt tải qua cầu lên đến 2,5 tấn, vượt m

ủa Bộ Giao Thông Vận Tải (Vnexpress, 2015). 
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trí tất cả khung có 

a, làm tăng trọng lượng của 

u và nghe Ba Đạt thuyết minh 

t em bé đang chơi đùa trong khi đó một 

m thấy an tâm vì hầu 

qua clip 4. Điều này chỉ 

ắm bảng trọng tải 

ĩnh tải của cầu đã 

với trọng tải là từ 

ạt, ngày lễ khánh 

ộng 2 mét và 250 

HÒA-CICG thực 

ầu với khoảng 50 

t mức quy định cầu 

 



TỪ

 

 

4.2.3 Độ bền thực tế, giá thành

4.2.3.1 Độ bền và Giá thành 

Qua trao đổi với anh Ba Đ

biết cây cầu vòm treo đầu tiên dài 70 mét r

Tri Tôn, An Giang với bốn trụ bê tông kho

thực tế 2,5 – 3 tấn, đứng sừng s

vào những năm đầu tiên vẫn tồn t

bàn giao vào ngày 19/07/2017, sau m

bão ở Quảng Trị, gió mạnh giật c

vững không hề hấn gì. Tất cả điề

BA ĐẠT rất tốt, đáng tin cậy. 

 

 

Hình 11: Bà con nượm nượp qua C

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

giá thành và thành tích 

n và Giá thành  

i anh Ba Đạt trên điện thoại về độ bền và những cây cầ

u tiên dài 70 mét rộng 2,5 mét được xây cách đây gần 10 năm 

bê tông khoảng cách thông thuyền là 30 mét, cao 9 mét, t

ng sững với gió táp mưa sa cùng với những cây cầ

n tại vững chãi theo thời gian. Trong khi Cầu Cha Niên v

bàn giao vào ngày 19/07/2017, sau một tuần, một trận bão lũ lớn (25/07/2017) quét q

t cấp 8, cấp 9, nước tràng ngập hai mố cầu, nhưng C

ều này chỉ dấu cho thấy độ bền và an toàn của công ngh

p qua Cầu Cha Niên trong ngày khánh thành- Ngu
CICG, 2017. 
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ầu đầu tiên, được 

n 10 năm ở huyện 

n là 30 mét, cao 9 mét, tải trọng 

ầu khác được xây 

u Cha Niên vừa mới 

n (25/07/2017) quét qua vùng tâm 

u, nhưng Cầu Cha Niên 

a công nghệ xây cầu 

Nguồn TỪ HÒA-



TỪ

 

 

Clip 2 cho thấy để tăng độ bền c

chống rỉ, chống ô-xy hóa tốt là m

Ba Đạt cho đến hình ảnh tại xưở

sơn cầu. “Sơn Hải Âu là loại tàu bi

thiếc trên cơ sở sự kết hợp của polyme đ

dưới nước của tàu” (Khoahoc.mobi, 2017

chống hà, chống ô-xy hóa, làm tăng tu

vực hạ sông Mê-kong của đồng b

những năm gần đây.  

Công tác và cách thức bảo trì cầ

dụng của cầu. Theo ghi chép từ 

toàn bộ cầu để tìm những chỗ sơn b

trì kiểu này rất đơn giản và không m

bảo trì như vậy định kỳ hàng năm th

Hình 12: Ngày khởi công và hoàn công C

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

n của cầu ngoài những tiêu chuẩn thiết kế kỹ thu

t là một biện pháp cần phải được áp dụng. Theo Clip

ởng xây cầu lắp ghép, sơn Hải Âu là loại sơn Ba Đ

i tàu biển, sơn chống hà, chống rêu bám, tự mài bóng không ch

a polyme đặc chủng không chứa oxít đồng, được thi

” (Khoahoc.mobi, 2017). Dùng loại sơn Hải Âu này có thể nói là phù h

xy hóa, làm tăng tuổi thọ của cầu sắt bắc qua sông nước, nh

ng bằng Sông Cửu Long nơi thường xuyên bị 

ầu cũng không kém phần quan trọng trong việ

 cuộc điện đàm với anh Ba Đạt, hàng năm cần ph

sơn bị bong ra và cho sơn phết lại ngay. Công việc ki

n và không mất bao nhiều thời gian mà hiệu quả rất lớn. 

hàng năm thì tuổi thọ của cầu rất lâu, trên 20 năm. 

công và hoàn công Cầu Cha Niên – Nguồn TỪ HÒA-CICG, 2017
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thuật, thì dùng sơn 

ng. Theo Clip 3 và lời nói của 

i sơn Ba Đạt sử dụng để 

mài bóng không chứa 

c thiết kế cho phần 

nói là phù hợp để 

c, nhất là những khu 

 ngập mặn trong 

ệc kéo dài hạn sử 

n phải kiểm tra kỹ 

c kiểm tra và bảo 

 Nếu kiên trì việc 

CICG, 2017 



TỪ

 

Clip 8 cho thấy giá thành phẩm c

Giá này được tính từ giá 1,5 triệu đ

những lần đàm thoại, ông Tư Tình Ngh

bê tông. Ông Tư Tình Nghĩa trong 20 năm đ

ở các tỉnh Miền Tây Nam Bô. Tính cho đ

treo cho bà con vùng sông nước này. Đ

về giá cụ thể tính bằng m2 cầu bê tông là bao nhiêu? Câu tr

2m50 thì 1m tới trung bình 6 triệ

triệu đồng. Giá này cũng được m

trung bình cộng giá xây cầu bê-tông là 2 tri

ông cho biết tương đương với giá xây c

1.25/2.533.Tỷ lệ này cho thấy giá thành xây c

cầu bê-tông. Giá này được tính theo giá v

Công trình cầu Cha Niên ở Quảng Tr

thợ thì giá một m2 tăng lên 600.000 đ

tham gia tình nguyện giá có thể 

cầu theo công nghệ Ba Đạt tính theo m

cầu bê tông, cầu treo ở miền Tây.

cầu (tổng 105 triệu đồng). 

4.2.3.2 Thành tích xây c

Không tính những năm đ

anh cảm thấy hài lòng và yên tâm là k

gần đây, anh đã xây hơn 100 cây c

và chiều rộng từ 1,2 -2,5 m. Theo l

thoại, hiện anh Ba Đạt đang  lắp ráp rất nhiều cầu , có cả cây cầu tải trọng 3

khá lớn dài trên 70 m (bằng cây cầu đầu ti

nhiều) với giá 540 triệu (được theo y

và cũng để vận chuyển hàng hóa c

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

m của một cây cầu vòm treo lắp ghép là 1 triệu 200 ngàn đ

u đồng cho một mét tới với chiều rộng của cầu là 1,2 mét. Trong 

ình Nghĩa thường hay trầm trồ giá quá rẻ, rẻ hơn 1/

ĩa trong 20 năm đứng ra kêu gọi quyên góp xây cầu cho bà con nghèo 

n Tây Nam Bô. Tính cho đến nay, ông đã cho xây hơn 100 cây cầ

c này. Để biết giá xây cầu bê-tông và cầu treo chính xác, câu h

u bê tông là bao nhiêu? Câu trả lời là cầu bê tông có chi

ệu đồng . Cầu bê tông có chiều ngang 3m thì 1m t

c một anh mạnh thường quân khác khẳng định. Như v

tông là 2 triệu 5 trăm 33 ngàn đồng/m2. Khi hỏ

i giá xây cầu bê-tông. Như vậy tỷ lệ Cầu Ba Đạ

y giá thành xây cầu lắp ghép Ba Đạt rẻ hơn một nử

c tính theo giá vật tư.  

ng Trị đã cho ra đáp số rõ ràng khi tính luôn công xây d

tăng lên 600.000 đồng và nếu tính cả công của anh BA ĐẠT và nhi

 tăng thêm 200.000 đồng. Như vậy, tính tất cả 

t tính theo một m2 là trên dưới 2 triệu đồng, vẫn thấp hơn kinh p

n Tây. Giá này vẫn chưa tính kinh phí xây 250 mét đư

Thành tích xây cầu 

ng năm đầu sáng chế và học hỏi kinh nghiệm, thành tích c

tâm là kể từ năm 2011 (clip 1) (6 năm qua), đặc bi

ơn 100 cây cầu vòm treo lắp ghép có chiều dài trung bình t

m. Theo lời kể từ clip 1 và được tái xác định với anh Ba Đ

ắp ráp rất nhiều cầu , có cả cây cầu tải trọng 3-5 t

ằng cây cầu đầu tiên nhưng kiểu dáng và kỹ thuật đư

ợc theo yêu cầu của một công ty tư nhân tặng bà con vùn

n hàng hóa của Công ty. (clip 1 & clip 4). 
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u 200 ngàn đồng/m2. 

u là 1,2 mét. Trong 

hơn 1/3 giá xây cầu 

u cho bà con nghèo 

ầu bê tông và cầu 

u treo chính xác, câu hỏi 

u bê tông có chiều ngang 

u ngang 3m thì 1m tới trung bình 8 

nh. Như vậy tính tổng 

ỏi giá cầu treo thì 

ạt/Cầu bê-tông = 

ửa so với giá xây 

rõ ràng khi tính luôn công xây dựng của 

T và nhiều người 

 cộng lại giá xây 

p hơn kinh phí xây 

chưa tính kinh phí xây 250 mét đường dẫn vào 

m, thành tích của Ba Đạt mà 

c biệt trong ba năm 

u dài trung bình từ 20 m – 70 m 

i anh Ba Đạt qua điện 

5 tấn bắc qua sông 

ược cải thiện hơn 

à con vùng sông nước 



TỪ

 

Clip 4 va clip 8 cho thấy thành tích xây c

22 mét rộng 2,2 mét, theo tính toán và kinh nghi

giao công trình mất khoảng thời gian bốn

30-45 phút (clip 4). Hơn nữa, cầu

của cộng đồng địa phương. Với nh

được nhân lực, thời gian, tiện lợi, tiết kiệm

Trong khi đó   “Cầu treo thôn 2, xã Tiên Lãnh (Tiên Ph

m, tải trọng 0,5 tấn, được Tổng c

phí 3,2 tỷ đồng. Khánh thành ngày 11/11, sau tr

(Vnexpress, 2015). Nếu sử dụng công ngh

lượng hơn với kinh phí thấp hơn nhi

kinh phí trên dưới 200 triệu, rẻ hơn ít nh

5 Kết luận và đề ngh

Kết quả phân tích định tính đa chi

ghép qua phân tích sơ bộ và kiể

xóa cầu khỉ, cầu tạm bợ ở các vùng nông thôn nghèo, đáp 

những mạnh thường quân và nhu c

vùng xa mặc dầu vẫn còn một s

với những yêu cầu được tóm lượ

Giá trị công nghệ xây cầu lắp ghép Ba Đ

( qua những phát hiện) 

1) Giá rẻ hơn cầu bê tông, c

và rẻ hơn ít nhất 16 

xây cầu treo dài 50 - 70 mét 

Giao thông Vận tải làm ch

2) Thi công nhanh bốn ngày đ

cầu dài 30 m rộng 2,2 m

rất nhanh từ 30-60 phút)

Ừ HÒA – COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP

ành tích xây cầu và lắp ghép nhanh của Ba Đạt: với một cây cầu d

theo tính toán và kinh nghiệm của Ba Đạt, từ khi bắt đầu cho đến lúc b

ời gian bốn ngày trong khi đó thời gian lắp ghép cực nhanh 

ầu Ba Đạt tiện lợi vì: có thể tháo dỡ, hay nối dài tùy th

i những ưu điểm, công nghệ lắp ghép cầu Ba Đạt sẽ tiết kiệm 

ện lợi, tiết kiệm và nhiều vấn đề liên quan khác.  

thôn 2, xã Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam) dài 

ng cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ

ngày 11/11, sau trận mưa lớn 6 ngày sau đó, cầu đ

ng công nghệ xây cầu vòm treo lắp ghép Ba Đ

p hơn nhiều lần mà thời gian thi công nhanh gọn. Vớ

hơn ít nhất 16 lần và nếu kinh phí 6 tỷ thì rẻ hơn 3

nghị 

nh tính đa chiều và đánh giá kỹ thuật thiết kế xây c

ểm tra thực tế cho thấy giá trị của công nghệ Ba Đ

các vùng nông thôn nghèo, đáp ứng được nhu cầu c

ng quân và nhu cầu sử dụng của bà con, nhất là ở các vùng nông thôn vùng sâu 

ố hạn chế cần phải được hoàn thiện. Những phát hi

ợc theo sơ đồ như sau: 

p ghép Ba Đạt Hạn chế 

u bê tông, cầu treo, 

 lần kinh phí 

70 mét do Bộ 

làm chủ đầu tư. 

n ngày đối với 

,2 m (lắp ráp 

phút). 

Thứ nhất đường vòm thoải do 

tỷ lệ f/l khá nhỏ khiến lực đẩy 

ngang lớn, tạo áp lực đến hai 

mố cầu. 

 

Thứ hai các thành tố (thanh sắt 

chịu lực ép/lực nén- 
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ới một cây cầu dài 

ệm của Ba Đạt, từ khi bắt đầu cho đến lúc bàn 

ời gian lắp ghép cực nhanh chỉ từ 

ài tùy theo nhu cầu 

ệ lắp ghép cầu Ba Đạt sẽ tiết kiệm 

ng Nam) dài 50 m, rộng 1,5 

ủ đầu tư với kinh 

u đã hư hỏng nặng” 

p ghép Ba Đạt đảm bảo chất 

ới công trình này 

hơn 30 lần. 

xây cầu vòm treo lắp 

Ba Đạt trong việc 

u của nhà tài trợ, 

các vùng nông thôn vùng sâu 

ng phát hiện này cùng 

Lời đề nghị 

Nên tăng tỷ lê f/l 

bằng cách thiết kế 

hình vòm cong 

hơn một chút. 

 

Chỉ bố trí 3 khung 

ở đỉnh vòm khung 



TỪ

 

3) Tiện lợi, dễ tháo dỡ, ho

tùy nhu cầu. 

4) Độ thông thuyền cao vì c

vòm không chân đối v

có chiều dài 20-30m 

độ cao hơn 9 mét, chi

thuyền 30 mét giữa các tr

với cầu dài 70 mét, rộng 2,5 mét.

5) Qua phân tích sơ bộ 

thuật xây cầu Ba Đạt  nhìn chung 

đáp ứng những tiêu chu

xây dựng cầu vòm treo nh

- Hai mố cầu vững ch

năng chịu lực lớn  

- Cầu dạng vòm tho

tán lực ra bên ngoài cùng v

mặt cầu được bố

các thành sắt nhỏ

đỡ bởi những thanh s

dọc và ngang đượ

khoảng cách hợp lý

- Khung giàn treo là đi

của kỹ thuật Ba Đ

thành tố chịu lực nén và l

căng được bố trí h

khoảng cách không xa

cũng không cao, cùng v

thanh sắt ống tuýt l

khung treo có tác d

lực nén/ép lớn, khi

chắc. Hầu như thi
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, hoặc nối dài 

n cao vì cầu dạng 

i với cầu khỉ 

 trong khi đó 

cao hơn 9 mét, chiều dài thông 

a các trụ cầu đối 

ng 2,5 mét. 

 cho thấy Kỹ 

t  nhìn chung 

ng tiêu chuẩn thiết kế 

u vòm treo như sau: 

ng chắc có khả 

 

ng vòm thoải giúp tiêu 

c ra bên ngoài cùng với 

ố trí dày đặc 

ỏ được nâng 

ng thanh sắt nằm 

ợc bố trí với 

p lý 

treo là điểm mạnh 

t Ba Đạt vì các 

c nén và lực 

trí hợp lý với 

ng cách không xa, và 

cùng với hai 

ng tuýt lớn hai bên 

khung treo có tác dụng chịu 

n, khiến cầu vững 

u như thiết kế khung 

compression force) của khung 

sắt (treo) chịu lực được bố trí 

giống nhau theo dạng đường 

chéo, làm tăng trọng lượng của 

cầu.  
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treo dạng hình 

chéo còn lại là 

hình tam giác như 

hình 6 mà các nhà 

nghiên cứu của 

Đại Học Taylor 

đề nghị. 
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treo của Ba Đạt trùng h

phát hiện mới củ

nghiên cứu của Đ

Taylor trong một báo cáo vào 

năm 2013. 

5. Công nghệ Ba Đ

tế: được áp dụ

cầu dài 70 mét, r

mét, tải trọng c

tấn, tải trọng th

hoặc hơn, độ

thuyền 30 mét,

mét với hạn sử 

năm như thực t

minh. 

 

Kết quả phân tích định tính đa chi

ghép qua phân tích sơ bộ 

chất lượng tốt, kinh phí th

độ thông thuyền lớn, tiện l

xáng cạp đi qua vv, chế d

công nghệ xây cầu lắp ghép Ba Đ

cầu tạm bợ ở các vùng nông thôn nghèo, đáp 

mạnh thường quân, yêu c

duyệt năm 2014 (Vnexpress, 2015 & Báo Qu

của bà con, nhất là ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa. 

Tuy nhiên, việc đánh giá này c

nữa trong việc đánh giá toàn b

vài công trình thực tế về kh
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trùng hợp với 

ủa năm nhà 

a Đại Học 

t báo cáo vào 

Ba Đạt trên thực 

ụng với cây 

u dài 70 mét, rộng 2,5 

ng cắm bảng 0,5 

ng thực tế 2,5 tấn 

ộ dài thông 

n 30 mét, cao hơn 9 

 dụng trên 10 

c tế đã chứng 

nh tính đa chiều và đánh giá kỹ thuật thiết kế xây c

 và kiểm tra thực tế cho thấy giá trị lớn của công ngh

t, kinh phí thấp, thời gian thi công và lắp ráp rất nhanh, hạn s

n lợi vì có thể tháo dỡ vì mục đích sử dụng thay đ

ộ bảo dưỡng đơn giản. Vì thế những giá trị này ch

p ghép Ba Đạt là công nghệ có niềm năng lớn trong vi

các vùng nông thôn nghèo, đáp ứng được nhu cầu của nhà tài tr

, yêu cầu của đề án 381 hoặc 481 cầu dân sinh của B

t năm 2014 (Vnexpress, 2015 & Báo Quảng Nam Online, 2015), và nhu c

các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa.  

c đánh giá này còn một số hạn chế nên cần phải có một số

iá toàn bộ công nghệ của Ba Đạt bao gồm việc đánh giá ng

khả năng chịu lực (hoạt tải và tĩnh tải), phân tích
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xây cầu vòm treo lắp 

a công nghệ Ba Đạt về 

n sử dụng lâu bền, 

ng thay đổi hay để cho 

này chỉ dấu cho thấy 

n trong việc xóa cầu khỉ, 

a nhà tài trợ, những 

a Bộ Xây Dựng phê 

và nhu cầu sử dụng 

ố nghiên cứu hơn 

c đánh giá ngẫu nhiên 

, phân tích khả năng chịu 



TỪ

 

lực của mối hàn, và phân tích tính toán các thành t

khoa học hơn. 

Trong khi chờ những cuộ

thành công thực tế của Ba Đ

hiện từ việc đánh giá kỹ thu

của nó. Vì thế các nhà hữ

công nhận công nghệ Ba Đ

cho Ba Đạt thực hiện nhữ

trọng 0,5 tấn – 1 tấn, ch

Phước, Quảng Nam) dài 50

(Bộ Giao thông Vận tải) làm ch

thành ngày 11/11, sau trận mưa l

(Vnexpress, 2015).  Nếu áp d

năm qua) kịp thời chắc ch

trăm tỷ đồng. Đồng thới, c

chế cho Ba Đạt qua đó công ngh
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