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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2015/CHHVN

Công tác nạo vét - Thi công và nghiệm thu
Dredging Works - Construction and Acceptant
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu công tác nạo vét trong các vùng
nước của cảng biển, luồng hàng hải, và các vùng nước khác trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.
1.2. Thi công và nghiệm thu công tác nạo vét ngoài việc phải tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn
này ra, còn phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
1.3. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo áp dụng cho công tác nạo vét khu nước trên sông, hồ, luồng
đường thủy nội địa.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 4447:2012, Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.
TCVN 4419:1987, Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
TCVN 9401: 2012, Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.
TCVN 9398 : 2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung
TCCS XX:2015/CHHVN, Khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm
3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Công trình nạo vét
Là công trình sử dụng nhân lực, thuỷ lực hoặc máy móc thiết bị nạo vét đất đá dưới nước theo quy
định trong bản vẽ thiết kế công trình, vận chuyển sản phẩm nạo vét đến nơi quy định.
3.2. Nạo vét cơ bản
Nạo vét có tính chất xây mới, cải tạo hoặc mở rộng để cải thiện điều kiện vận tải biển và phát triển quy
mô kênh rạch, cảng biển,...
3.3. Nạo vét duy tu
Nạo vét loại bỏ sa bồi để duy trì hoặc khôi phục độ sâu của một khu vực nước chỉ định nào đó về trạng
thái thiết kế ban đầu.
3.4. Nạo vét giản đơn
Là hình thức nạo vét sử dụng các thiết bị hoặc phương pháp giản đơn.
3.5. Độ sâu vượt quá
Là độ sâu cần tăng thêm để đạt được độ sâu thiết kế do sai sót trong quá trình thi công.
3.6. Độ sâu vượt quá tính toán
Dựa vào thiết kế hoặc trình tự thi công, đưa vào độ sâu vượt quá tính toán bình quân từ khối lượng
nạo vét.
3.7. Độ sâu vượt quá cho phép
Là giá trị độ sâu vượt quá lớn nhất cho phép xuất hiện trong khu vực nạo vét căn cứ theo tính chất
công trình và quy định của thiết kế.
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3.8. Chiều rộng vượt quá tính toán
Dựa vào thiết kế và phương pháp thi công, để đạt được yêu cầu của chiều rộng thiết kế do sai sót
trong quá trình thi công cần tăng thêm một chiều rộng vượt quá tính toán trung bình.
3.9. Chiều rộng vượt quá cho phép
Giá trị chiều rộng lớn nhất cho phép xuất hiện tại đáy khu nạo vét căn cứ theo quy định về nghiệm thu
của công trình.
3.10. Công trình nạo vét duy tu một lần
Công trình nạo vét duy tu một lần nhằm khôi phục các thông số ban đầu của một vùng nước chỉ định nào đó.
3.11. Vùng nước nạo vét
Vùng nước thông tàu, vùng nước thiết kế của cảng, vùng nước ở mái dốc cần nạo vét.
3.12. Vùng nước thông tàu thiết kế
Vùng nước nằm trong đường biên đáy thiết kế của bể cảng, luồng tàu và vũng quay tàu.
3.13. Vùng nước thiết kế của cảng
Vùng nước nằm trong đường biên đáy thiết kế của cảng và khu neo tàu.
3.14. Vùng nước biên
Vùng nước nằm trong phần đường biên của khu nước luồng tàu hoặc khu nước thiết kế của cảng. Vùng
nước biên của luồng một chiều là vùng nước nằm trong khoảng 1/6 chiều rộng luồng của hai bên đường
biên đáy; vùng nước biên của luồng hai chiều là vùng nước nằm trong khoảng 1/12 chiều rộng luồng của
hai bên đường biên đáy; vùng nước biên của vũng quay tàu và khu nước thông tàu thiết kế khác là vùng
nước nằm trong khoảng 1/2 chiều rộng của tàu trong đường biên đáy.
3.15. Vùng nước ở giữa
Vùng nước nằm trong vùng nước thông tàu hoặc vùng nước thiết kế của cảng sau khi trừ đi vùng
nước biên giới.
3.16. Điểm nông
Điểm mà sau khi nạo vét, cao trình trong vùng nước thông tàu, vùng nước của cảng trong bản vẽ bình
đồ độ sâu cao hơn cao trình đáy nạo vét thiết kế.
3.17. Giá trị độ nông
Giá trịđộ nông là độ cao của cao trình điểm nông so với cao trình đáy nạo vét thiết kế.
3.18. Điểm sâu
Điểm đo đạc mà sau khi nạo vét, cao trình trong vùng nước thông tàu, vùng nước của cảng trong bản
vẽ bình đồ độ sâu thấp hơn cao trình đáy nạo vét thiết kế.
3.19. Trầm tích đáy
Đất nguyên trạng ở khu vực nạo vét tại cao trình đáy thiết kế.
4. Nguyên tắc chung
4.1. Phần này bao gồm những quy định phải tuân theo khi thực hiện thi công nạo vét, phương pháp và tiêu
chuẩn kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình nạo vét.
4.2. Khi tiến hành các công tác nạo vét, cần phải chú ý tuân theo các quy định vận hành kỹ thuật, an toàn
kỹ thuật, các thiết bị công nghệ, thiết bị tàu khi thi công nạo vét, các chỉ dẫn dành cho công nhân và cán bộ
thi công nạo vét dướinước.
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4.3. Cần phải có các số liệu về điều kiện thi công và các số liệu về địa chất thuỷ văn, địa chất khí tượng ở
nơi thi công nạo vét.
4.4. Phải biết cao trình mặt nước (có thể cao trình giả định) chế độ thông tàu nạo vét, các ngày bắt đầu và
kết thúc thông tàu nạo vét ở cấp và hướng của sóng, gió. Tầm nhìn xa ở cạn và ở dưới nước, dao động
nhiệt độ không khí, vận tốc và hướng của dòng nước chảy, chế độ thuỷ triều ...
4.5. Các chỉ tiêu về đất như độ tan rã, trương nở, tính kết dính, tính lún, tính ổn định, tình hình cát chảy, trị
số về mái dốc cố định, tạm thời trên khô và mái xoải tự nhiên dưới nước.
4.6. Việc chọn loại tàu nạo vét tuỳ thuộc vào tính chất và điều kiện của công việc, các tính chất của đất đào,
các loại tàu hiện có, các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của tàu.
4.7. Độ sâu vượt quá và chiều rộng vượt quá nạo vét.
4.7.1. Để đạt được các thông số thiết kế của công trình nạo vét, trong quá trình thiết kế cần xem xét độ
lệch phương ngang và phương thẳng đứng khi nạo vét.
4.7.2. Chiều rộng vượt quá tính toán mỗi bên rãnh đào ngoài phạm vi của luồng đào quy định như sau:
(1) Trường hợp nạo vét duy tu 2m;
(2) Trường hợp nạo vét xây dựng mới 3m;
Sai số đối với các bờ trên mặt nước phải giảm đi 1,0m.
4.7.3. Giá trị độ sâu vượt quá tính toán của các loại tàu nạo vét có thể sử dụng theo Bảng 1. Trong đó
độ chính xác cao được áp dụng đối với các công trình có yêu cầu cao về độ chính xác như móng công
trình đê chắn sóng, khu nước trước.
Bảng 1: Độ sâu vượt quá tính toán
Loại tàu nạo vét

Công suất lý
thuyết (m3/giờ)

Độ sâu vượt quá tính toán (m)
Độ chính xác thông thường

Độ chính xác cao

Tàu cuốc nhiều gầu

Dưới 500

0,20

0,10

Tàu cuốc nhiều gầu

Trên 500

0,30

0,15

Tàu hút bụng, xén thổi

Các loại

0,40

0,20

Tàu cuốc một gầu và lắp
ngoạm

Dưới 300

0,50

0,25

Tàu cuốc đào hào

Dưới 350

0,50

Tàu cuốc đào hào

Trên 350

0,70

CHÚ Ý:
(1) Các sai số trong bảng áp dụng cho các loại đất không có lẫn đá cả cho trường hợp lẫn đá có kích thước: đối
với tàu cuốc nhiều gầu-nhỏ hơn 40cm (theo bề ngang) và đối với tàu hút-nhỏ hơn 25cm.
(2) Trường hợp trong đất có lẫn đá, độ dự trữ nạo vét cho phép theo độ sâu tăng thêm: đối với đá có kích thước
nhỏ hơn 60cm là 0,2m. Đối với đá có kích thước nhỏ hơn 80cm là 0,4m.
(3) Khi đào móng không có đá, chiều rộng vượt quá tính toán mỗi bên là 1m, độ sâu vượt quá tính toán từ 0.25-0.3m.
Đối với hào đặt móng có đá, chiều rộng vượt quá tính toán của mỗi bên là 1m, độ sâu vượt quá tính toán là 0.4m.
(4) Khi thi công ở vùng đất có trạng thái dòng chảy phức tạp (dòng chảy xiên, dòng xoáy,…) cần tăng thêm 1,0
đến 2,0m so với quy định trong bảng này để xác định giá trị chiều rộng vượt quá tính toán của kênh; độ sâu vượt
quá tính toán đối với đào đá có thể tăng thích hợp theo quy định của bảng này;
(5) Tàu nạo vét nhỏ thi công trong khu vực sông nội địa không chịu sự hạn chế của bảng này;
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(6) Đối với luồng hàng hải và hố móng có phần đầu dốc theo chiều dọc, thì chiều dài tăng cường tính toán bằng với
chiều rộng vượt quá tính toán, độ dốc của phần đầu bằng với độ dốc của mặt cắt ngang; khi thi công bằng xén thổi
có thể tăng lên độ dốc của phần đầu một cách hợp lý;
(7) Đối với nạo vét hố móng, tăng độ sâu bến, cầu tàu, đường ống dưới nước,… nếu gặp khó khăn trong việc
chấp hành các quy định có liên quan của bảng này, thì có thể không cần áp dụng các giá trị của bảng này.

5. Điều tra và khảo sát hiện trường
5.1. Quy định chung
5.1.1. Trước khi thi công công trình nạo vét, có thể tiến hành khảo sát và đo đạc hiện trường công
trình. Chủ yếu bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:
(1) Đo địa hình, độ sâu nước;
(2) Thuỷ văn;
(3) Khí tượng;
(4) Khảo sát địa chất và thử nghiệm địa kỹ thuật;
(5) Khảo sát hiện trường khu vực đổ thải, xử lý bùn nạo vét;
(6) Điều tra các ảnh hưởng tiềm tàng của nạo vét đến môi trường;
(7) Điều tra các điều kiện tổ chức thi công.
Mức độ chi tiết của việc điều tra và khảo sát hiện trường phải được xác định dựa trên tính chất, quy
mô, tầm quan trọng của công trình kết hợp với các thông tin thu thập được, đồng thời phân tích rõ
nguồn gốc và mức độ tin cậy của những thông tin này.
5.1.2. Công tác khảo sát và đo đạc cần đáp ứng các yêu cầu thi công và thiết kế tổ chức thi công công trình.
5.2. Điều tra và khảo sát địa hình
5.2.1. Trước khi thi công, nhà thầu cần kiểm tra công tác trắc địa phục vụ thi công xây công trình nạo vét
bao gồm: Lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ bố trí chi tiết và thi công nạo vét công trình. Kiểm
tra kích thước hình học và căn chỉnh các chi tiết liên quan đến công trình nạo vét. Quy trình kỹ thuật các
công tác trên tuân theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.
5.2.2. Tọa độ và độ cao dùng để đo đạc khảo sát trắc địa, địa hình, thiết kế, thi công xây lắp công trình
phải nằm trong cùng một hệ thống nhất là hệ tọa độ VN - 2000 với kinh tuyến trục bảo đảm hạn chế
biến dạng. Hệ cao độ có thể dùng hệ cao độ Nhà nước VN – 2000 hoặc hệ Hải đồ, tuy nhiên cần có chỉ
dẫn tính đổi từ hai hệ cao độ này.
5.2.3. Tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của các đại lượng đo trong xây dựng là sai số trung bình
quân phương. Sai số giới hạn được lấy bằng hai lần sai số trung bình quân phương.
5.2.4. Để phục vụ thi công nạo vét, đơn vị thi công phải lập phương án kỹ thuật thi công.
5.3. Điều tra và khảo sát thủy văn - hải văn
5.3.1. Nhà thầu căn cứ vào các tài liệu đã được nêu trong hồ sơ kỹ thuật của dự án về điều kiện thuỷ hải văn để lên kế hoạch tổ chức thi công phù hợp. Ngoài ra, khi có nghi ngờ về bất cứ số liệu điều kiện
thuỷ- hải văn nào, Nhà thầu cần thực hiện các điều tra và khảo sát bổ sung.
5.3.2. Trong quá trình thi công cần khảo sát đo đạc các yếu tố thuỷ - hải văn như: mực nước, sóng,
gió,... để làm căn cứ xác định các yêu cầu về chạy tàu, phương pháp thi công của tàu nạo vét.
5.3.3. Điều tra, khảo sát đo đạc số liệu về sóng bao gồm chiều cao sóng, chu kỳ, hướng sóng, thời gian
duy trì, đồng thời tiến hành thống kê phân tích tần số xuất hiện và thời gian duy trì của sóng có hướng và
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loại hình khác nhau. Đặc biệt là các tài liệu về tần số, thời gian duy trì, mùa xuất hiện của những con
sóng lớn có thể gây bất lợi cho việc thi công tàu nạo vét cùng với tốc độ và hướng gió tương ứng. Khi thu
thập tài liệu về sóng, cần nắm rõ vị trí quan sát sóng, độ chính xác và phương pháp quan sát.
5.4. Khí tượng
5.4.1. Thu thập tài liệu khí tượng cần dùng. Nếu tài liệu khí tượng khu vực bị thiếu, thì cần tiến hành
điều tra thông qua ngư dân và đơn vị liên quan của vùng, đồng thời tiến hành theo dõi bắt buộc theo
nhu cầu công trình.
5.4.2. Điều tra và đo đạc số liệu về gió bao gồm tốc độ gió, hướng gió, phân tích tần suất xuất hiện.
5.4.3. Điều tra và đo đạc số liệu về sương mù.
5.5. Khảo sát địa chất và thí nghiệm
5.5.1. Khi có nghi ngờ về điều kiện địa chất của đất nạo vét, cần thực hiện công tác khảo sát địa chất
bổ sung trong giai đoạn thi công.
5.5.2. Bố trí tuyến, điểm khảo sát, phương pháp khảo sát và thí nghiệm tuân theo các tiêu chuẩn hiện
hành của Nhà nước.
5.6. Điều tra ảnh hưởng của môi trường
5.6.1. Khảo sát ảnh hưởng của công trình nạo vét đến môi trường trong quá trình thi công chủ yếu bao
gồm những nội dung sau:
(1) Khảo sát chất lượng nước bao gồm hàm lượng muối, độ đục,...
(2) Tại các khu vực bị ô nhiễm do nạo vét và bồi đắp tôn tạo đất, ngoài việc điều tra mức độ ô nhiễm
và tình trạng nguồn ô nhiễm liên quan, còn cần phải tiến hành phân tích đặc tính hoá học của đất.
(3) Đối với công tác khảo sát chất lượng không khí, cần tiến hành xác định tình trạng các hạt lơ lửng
trong không khí;
(4) Khảo sát tiếng ồn cần khảo sát tiếng ồn gây ra từ quá trình thi công của tàu nạo vét, đặc biệt là
cần tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng từ tiếng ồn từ tàu nạo vét hoạt động vào ban đêm đối với
khu vực dân cư ở hai bên bờ và khu cảng biển;
(5) Nghiên cứu những ảnh hưởng bất lợi của quá tái lơ lửng của bùn cát và độ đục có khả năng
phát sinh ra từ quá trình vận chuyển, xử lý đất và thi công nạo vét đối với công trình, ngành nuôi
trồng thuỷ sản, môi trường du lịch,... và mức độ, phương thức, loại hình ảnh hưởng và phạm vi liên
quan của nó;
(6) Khảo sát khả năng gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với cửa lấy nước từ vùng lân cận của
khu thi công, khu xử lý bùn;
(7) Khảo sát sự hạn chế từ cảnh quan, khu bảo tồn tự nhiên và các vật kiến trúc khác trong phạm vi
1km lân cận khu vực thi công và xử lý bùn đối với phương pháp nạo vét, bồi đắp tôn tạo và xử lý bùn.
(8) Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng từ công trình nạo vét, bồi đắp tôn tạo có khả năng gây ra đối với
môi trường nước.
5.6.2. Nghiên cứu các quy định của địa phương và nhà nước về nạo vét đất trên biển có liên quan để
có biện pháp khắc phục kịp thời.
5.7. Điều tra khu vực đổ thải bùn cát nạo vét
5.7.1. Trước khi thi công nạo vét cần tiến hành khảo sát hiện trường khu đổ thải và xử lý bùn.
5.7.2. Khi đổ thải vào nước cần khảo sát và thu thập các tài liệu sau:
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(1) Cần kiểm tra lại địa hình độ sâu nước tại khu vực đổ thải và diện tích đổ thải cho phép;
(2) Điều tra tài liệu lưu tốc, hướng chảy, sóng gió của khu đổ bùn, để có phương án đổ bùn hợp lý, it
gây ảnh hưởng tới môi trường.
(3) Các nhân tố môi trường bị ảnh hưởng do quá trình đổ thải bùn cát nạo vét gồm chất lượng
nước, nguồn thuỷ sản, bồi lắng rãnh nước,...
5.7.3. Khi xử lý bùn trên mặt đất, cần điều tra khảo sát các nội dung sau:
(1) Cần kiểm tra lại địa hình tại khu vực đổ thải và diện tích đổ thải cho phép;
(2) Khu xử lý bùn và bản vẽ địa hình vùng lân cận;
(3) Các công trình hoặc kết cấu cần phá dỡ;
(4) Tài liệu địa chất khu xử lý bùn;
(6) Vị trí, tuyến đường xả nước dư từ khu đổ thải và ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh;
(7) Do mực nước ngầm khi đổ thải cao, làm ảnh hưởng đến các công trình và môi trường xung
quanh. Do đó, cần có quan trắc mực nước ngầm của khu vực đổ thải.
5.8. Điều tra điều kiện thi công
5.8.1. Điều tra hiện trạng tình hình các tuyến đường thuỷ bao gồm những nội dung sau:
(1) Quy định của cảng địa phương và quy định các tuyến đường thuỷ hoạt động có liên quan;
(2) Bình đồ các tuyến luồng và bản vẽ địa hình độ sâu của khu thi công và vùng lân cận, bến cảng có
thể sử dụng được thiết bị nạo vét, độ sâu của các khu nước và các tài liệu khác có liên quan;
(3) Loại hình, số lượng, tần suất tàu đi qua khu thi công và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với
việc thi công;
(4) Mức độ phiền nhiễu có thể xuất hiện giữa hoạt động thi công nạo vét với các hoạt động trên nước khác.
5.8.2. Cần khảo sát ảnh hưởng của các công trình, dây điện, dây cáp xuyên sông đến việc di chuyển
tàu nạo vét và tàu bè hỗ trợ, khi cần thiết thì tiến hành đo thực tế. Công tác khảo sát bao gồm những
nội dung sau:
(1) Đối với những công trình qua sông, cần khảo sát tĩnh không, độ sâu dưới cầu, độ cao chuẩn của
âu tàu, lưu tốc, hướng chảy dưới cầu, tài liệu lưu lượng, tốc độ chảy và hướng chảy cần tương ứng
với thời gian đóng mở cửa âu.
(2) Đối với âu tàu, cần khảo sát độ dài và chiều rộng của buồng âu tàu, độ cao đáy âu và năng lực
điều hướng,...
(3) Đối với dây cáp, dây điện băng sông, cần khảo sát vị trí, số lượng, độ cao thấp nhất của dây xích
khi mực nước khác nhau, điện áp truyền tải, tình trạng cung cấp điện của nó, độ cao oan toàn v.v...,
nếu cần thiết tiến hành đo dây xích của dây điện băng sông.
5.8.3. Công tác kiểm tra điều kiện tránh gió, ngừng thiết bị nạo vét và địa điểm tạm thời dùng trong quá
trình thi công bao gồm các nội dung sau:
(1) Tình trạng kho bãi chứa phao nổi, đường ống thoát bùn, linh kiện, vật liệu, tình trạng thiết bị lắp
ráp đường ống thoát bùn, chứa nước, thiết bị văn phòng, thiết bị sinh hoạt công trường,...;
(2) Khả năng tàu bè đậu ở bến tàu, vị trí, độ dài, độ nước sâu của bến tàu và thời gian có thể sử
dụng, tình trạng cung cấp điện nước tại bến tàu; khi có nhu cầu xây tạm bến tàu và khu neo đậu,
cần khảo sát xác định vị trí xây;
(3) Thông qua cơ quan cảng vụ ở địa phương khảo sát điều kiện tránh gió và các quy định có liên quan.
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5.8.4. Về lĩnh lực thông tin giao thông, cần khảo sát những nội dung sau:
(1) Tình trạng giao thông đường bộ và kênh rạch thông với hiện trường;
(2) Điều kiện thông hành của thiết bị nạo vét khi di chuyển trên mặt nước; Cấp loại, kích thước và tải
trọng lớn nhất cho phép khi di chuyển qua cầu đường bộ trên mặt đất; Năng lực vận chuyển của ô
tô, sự hạn chế về quy mô, trọng lượng tải của tàu hoả khi vận chuyển trên đường sắt;
(3) Khảo sát tần số điện vô tuyến, tần số thông tin hiện trường được sử dụng để liên lạc tàu với cơ
quan quản lý điện vô tuyến, quy định và thủ tục xin sử dụng thiết bị định vị điện vô tuyến.
5.8.5. Việc khảo sát quy định quản lý xây dựng địa phương cần bao gồm những nội dung sau:
(1) Quy định của pháp luật có liên quan về quản lý thị trường xây dựng, thủ tục xin giấy phép thi công;
(2) Quy định nộp thuế của địa phương;
(3) Các quy định liên quan đến công trình nạo vét trên biển và trình tự cấp giấy phép;
6. Thi công nạo vét
6.1. Quy định chung
6.1.1. Thi công công trình cần phải theo quy định của tài liệu sau: hồ sơ thiết kế và quy định của hợp
đồng, hồ sơ thiết kế tổ chức thi công. Cần tổ chức thi công một cách khoa học hợp lý, đảm bảo chất
lượng công trình, tiến độ công trình và an toàn thi công, đồng thời khống chế giá thành của công trình,
nâng cao hiệu quả lợi ích kinh tế.
6.1.2. Đơn vị thi công cần phải tự thành lập hệ thống kiểm soát chất lượng của mình, hình thành quá
trình tự văn bản hoá, làm cho toàn bộ quá trình thi công đều ở trạng thái bị điều khiển, để đảm bảo
công trình đạt chất lượng quy định trong hợp đồng.
6.1.3. Thi công công trình cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường liên quan, giảm thiểu ảnh
hưởng không tốt của công việc nạo vét đến môi trường.
6.1.4. Trước khi khởi công nạo vét, đơn vị thi công cần tiến hành các công việc chuẩn bị sau:
(1) Nghiên cứu kỹ tài liệu thiết kế, điều kiện hợp đồng và yêu cầu kỹ thuật.
(2) Khảo sát hiện trường thi công, điều tra thu thập các điều kiện tổ chức thi công của hiện trường
thi công, khi cần thiết cần phải tiến hành bổ sung thăm dò khảo sát.
(3) Lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, đồng thời tiến hành thẩm tra theo quy định.
(4) Làm các loại giấy phép liên quan đến công tác khai thác và vận chuyển đất.
(5) Tổ chức điều động thiết bị thi công, nhân viên và chuẩn bị vật chất.
(6) Tiến hành chuẩn bị hiện trường, bao gồm làm sạch hiện trường, xây dựng các công trình tạm thời.
6.2. Thiết kế tổ chức thi công
6.2.1. Thiết kế tổ chức thi công là các tài liệu kỹ thuật chỉ đạo thi công. Đơn vị thi công cần nghiên cứu
toàn diện các điều kiện hợp đồng và yêu cầu kỹ thuật, điều tra phân tích cơ sở điều kiện của hiện
trường thi công.
6.2.2. Đơn vị thi công lập phương pháp thiết kế tổ chức thi công, lựa chọn thiết bị nạo vét và phương
pháp thi công hợp lý, đưa ra trình tự hợp lý đối với tiến độ và mức độ sử dụng nguyên vật liệu của toàn
bộ công trình, thời gian thi công của công trình đạt yêu cầu quy định của hợp đồng, giá thành được
kiểm soát và khống chế một cách hiệu quả.
6.2.2. Thiết kế tổ chức thi công bao gồm các nội dung sau:
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6.2.2.1. Yêu cầu các nội dung của công trình phải liệt kê rõ như sau:
(1) Mục đích xây dựng công trình, bối cảnh, quy mô của công trình, vị trí công trình, phạm vi và khối
lượng công trình.
(2) Yêu cầu quy mô chất lượng và kỹ thuật, bao gồm vị trí khu vực nạo vét, khung tiêu chuẩn thiết
kế, sai lệch thi công cho phép, và hệ thống hệ cao độ, hệ tọa độ sử dụng trong công trình.
(3) Vị trí khu vực xử lý đất nạo vét, diện tích, độ sâu của nước, hàm lượng bùn cát; vị trí khu vực đổ
đất, độ sâu của nước, chất đất, diện tích, độ sâu và khả năng chứa đất nạo vét.
(4) Các quy định chính trong hợp đồng bao gồm yêu cầu thời gian thi công, trách nhiệm và nghĩa vụ của
hai bên, sự thay đổi của công trình, phương pháp và tiêu chuẩn nghiệm thu công trình, tổng giá và đơn
giá hợp đồng, phương pháp thanh toán chi phí, điều khoản vi phạm hợp đồng và thưởng phạt.
6.2.2.2. Lựa chọn kết hợp tàu nạo vét bùn và tàu hỗ trợ cần đáp ứng yêu cầu sau:
(1) Cần căn cứ theo yêu cầu và điều kiện hiện trường kết hợp với tính năng tàu thi công của đơn vị
thi công, tham chiếu ở Phụ lục B để lựa chọn thiết bị nạo vét.
(2) Lựa chọn tàu hỗ trợ phối hợp cùng tham khảo Phụ lục C.
(3) Nếu như có nhiều phương án để lựa chọn tàu nạo vét bùn và tàu phụ trợ, cần phải so sánh về
kinh tế kỹ thuật, lựa chọn phương án tối ưu..
6.2.2.5. Phương pháp thi công theo quy định ở Mục 7.5 - 7.9, kết hợp với đặc điểm công trình để lựa
chọn, quyết định nạo vét phân luồng, phân đoạn, chiều rộng, độ sâu nạo vét và khu vực bồi đắp tôn tạo,
phân tầng phân giải, trình tự thi công và bố trí đường ống, đồng thời lựa chọn tham số tàu nạo vét hợp lý.
6.2.2.6. Xử lý bùn đất cần theo yêu cầu thiết kế để xác định biện pháp thi công.
6.2.2.7. Lập phương án thi công các công trình phụ trợ, đê bao và hệ thống cống thoát nước.
6.2.2.8. Tiến độ công trình phải được lập trên cơ sở tham khảo các quy định tại Phụ lục D và Phụ lục
E, xác định tỷ lệ hoạt động và tỷ lệ tận dụng thời gian của tàu nạo vét bùn đồng thời sắp xếp tiến độ
công trình. Đối với công trình yêu cầu có các mốc thời gian cần phải đảm bảo mốc thời hạn tuyến
đường quan trọng trên sơ đồ mạng.
6.2.2.9. Cần thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng của công trìnhvà các biện pháp an toàn trong quá
trình thi công.
6.2.2.10. Cần thiết lập hệ thống quản lý tổ chức tại công trường, người và thiết bị và kế hoạch sử dụng
lao động địa phương.
6.2.3. Đối với công trình nhỏ và công trình nạo vét duy tu thông thường, có thể dùng thiết kế phương
án thi công để thay thế thiết kế tổ chức thi công.
6.3. Công tác chuẩn bị
6.3.1. Trước khi thi công nạo vét, phải làm công tác chuẩn bị như sau:
- Cắm tuyến, mốc chỉ giới hạn cần nạo vét của khu nạo vét,... và phân chia vệt đào;
- Cắm mốc và các tín hiệu xác định có bãi đổ dưới nước;
- Xây dựng các bến, cảng cho tàu chở bùn đến được nơi lấy đất, lấy nguyên liệu và đến các bãi thải;
- Đặt các thước đo nước và kiểm tra lại luồng lạch, chiều sâu thông tầu ở các luồng lạch cho tầu hút
bùn và các tầu hỗ trợ đi lại làm việc;
- Chuẩn bị các neo, thiết bị neo, hố neo và các thiết bị ở bến cảng, cảng;
- Cần phải kiểm tra khảo sát khu vực thi công để loại bỏ các vật cản;
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- Chặt cây, đánh rễ và chuyển chúng ra khỏi phạm vi thi công, bóc đất mầu ra khỏi phạm vi hố móng
công trình;
- Xây dựng hệ thống đường dây điện, đường dây thông tin, kho nhiên liệu phụ tùng, dụng cụ chuyên
dùng khác;
- Dọn nền các công trình bồi, dẫn nước xả và nước mưa ra khỏi khu vực thi công;
- Xây dựng các trụ, lắp ghép đường ống dẫn bùn chính, xây dựng các bờ bao giai đoạn đầu, các
công trình xả nước và các công trình khác ở ô bồi;
6.3.2. Chỉ được phép thi công nạo vét sau khi đã kiểm tra các vùng thi công, đã hoàn thành tất cả các
công tác chuẩn bị.
6.4. Thiết bị và phương tiện thi công
6.4.1. Điều khiển thiết bị, tàu bè thi công phải tuân theo nguyên tắc an toàn, kinh tế để lập ra phương án.
6.4.2. Tàu nạo vét bùn tự hành, xà lan chở bùn tự hành, tàu kéo, tàu vận hành phải áp dụng phương
thức tự hành điều khiển trong khu vực phù hợp với thiết kế của các loại tàu này. Tàu nạo vét bùn
không tự hành và tàu hỗ trợ phải áp dụng phương thức kéo tàu bằng dây để điều khiển. Đối với những
khu vực không hạn chế tàu, hoặc những tàu loại vừa và nhỏ không thích hợp kéo tàu đường dài trên
biển thì phải áp dụng phương thức vận chuyển điều khiển. Khi điều khiển thiết bị tàu thi công, phải có
đầy đủ các loại giấy chứng nhận, phù hợp với yêu cầu vận chuyển an toàn trong khu vực tàu, đồng
thời đã qua kiểm định định kỳ của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
6.4.3. Vận chuyển tàu trên biển phải tuân theo các quy định an toàn hàng hải hiện hành của Nhà nước.
6.4.4. Đường ống trên phao kéo ra biển theo phải phù hợp với những yêu cầu dưới đây:
(1) Phao được kéo theo phải được qua kiểm tra, không được bị hỏng, rò rỉ nước và có hiện tượng
xiêu vẹo.
(2) Chiều dài đường ống trên phao mỗi lần kéo không được vượt quá 250m hoặc 30 bộ phao. Giữa
phao và ống, giữa ống với ống phải được nối chắc chăn, cố định, sắp xếp bằng phẳng. Miệng ống
đoạn đầu phải dùng mặt bích bịt kín.
(3) Hai bên đường ống phao mỗi bên dùng một dây thừng thép gia cố mỗi bộ phao từ đầu đến cuối
để tăng cường tính tổng thể của đường ống bị kéo.
(4) Cáp kéo nên sử dụng cáp ni lông hoặc loại có tính năng tương đương.
(5) Tốc độ kéo tàu không được thấp hơn 5km/h, chỉ kéo tàu khi gió không vượt quá cấp 5.
(6) Đường ống phao được kéo phải dùng đèn hiệu, cỡ hiển thị. Tại hai đoạn đầu cuối của đường
ống mỗi chỗ lắp một ngọn đèn trắng chiếu tuần hoàn, phần giữa thì cứ cách 100m thì phải lắp thêm
một ngọn, đồng thời ở đoạn cuối của đường ống lắp một loại hình củ ấu hiển thị. Khi chiều dài vượt
quá 200m phải lắp một loại hình củ ấu ở đoạn đầu. Độ cao của đèn hiệu, cỡ đều phải cao hơn
đường ống 1.5m.
6.4.5. Khi sử dụng xà lan nửa nổi nửa chìm điều khiển phải dựa theo yêu cầu xà lan nửa nổi nửa chìm
vận chuyển chìm dưới nước bao nhiêu, chọn vùng nước có độ sâu thích hợp cho công việc vận chuyển
của xà lan nửa nổi nửa chìm ở cảng xuất phát và cảng đến. Đồng thời cung cấp cho bên vận tải số
lượng, kích cỡ ngoại hình, trọng lượng của tàu bè vận chuyển để phối hợp vận chuyển và gia cố.
6.4.6. Điều khiển tàu trên sông nội địa phải phù hợp với những quy định về bảo đảm an toàn đường
thủy nội địa hiện hành của Nhà nước
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6.5. Thi công nạo vét
6.5.1. Tàu nạo vét bùn phải tiến hành thi công theo bản vẽ thiết kế và thiết kế tổ chức thi công đã được
phê duyệt. Đồng thời phải dựa theo cấu tạo và tính chất của đất tại hiện trường, điều kiện của công
trình thi công và năng lực của tàu nạo vét để chọn lựa phương pháp thi công và thông số làm việc phù
hợp. Khi làm việc phải xác định vị trí tàu nạo vét bùn chính xác đúng lúc để tránh xảy ra nạo vét sót
hoặc nạo vét quá lớn.
6.5.2. Định vị thi công tàu nạo vét cần phù hợp những quy định dưới đây:
6.5.2.1. Định vị thi công tàu nạo vét có thể áp dụng phương pháp cọc dẫn hướng, phương pháp tính
toạ độ mặt bằng của điểm chờ (khi biết rõ toạ độ của ba điểm), phương pháp định vị bằng DGPS và
các phương pháp định vị khác. Độ chính xác định vị của những phương pháp định vị này phải phù hợp
với quy định hiện hành về trắc đạc của Nhà nước. Khi thi công phải dựa theo yêu cầu về chất lượng
của công trình, quy mô của công trình, điều kiện cụ thể ở hiện trường, chủng loại của tàu nạo vét bùn
và vấn đề kinh tế để tiến hành chọn lựa.
6.5.2.2. Tàu nạo vét bùn khi thi công hố móng, bể cảng, tuyến luồng ngắn ven biển, nên áp dụng
phương pháp cọc tiêu hướng.
6.5.2.3. Những phương pháp đo đạc tính toạ độ điểm chờ (khi biết rõ toạ độ của hai điểm) hoặc máy
kinh vĩ điện tử đo khoảng cách nên dùng để kiểm nghiệm vị trí thi công của tàu nạo vét bùn.
6.5.2.4. Hệ thống định vị DGPS thích hợp dùng cho các loại tàu nạo vét bùn, đối với định vị thi công tàu
hút bụng, vùng nước thi công cách bờ tương đối xa và định vị quét nông thì phải được ưu tiên sử
dụng. Khi sử dụng định vị DGPS ngoài việc tuân theo các chỉ dẫn của TCVN 9401 : 2012, cần phải đáp
ứng được những yêu cầu dưới đây:
(1) Phải chuyển hệ toạ độ của WGS-84 của GPS thành hệ toạ độ VN-2000;
(2) Khoảng cách giữa trạm cơ sở và tàu nạo vét bùn không nên vượt quá 50km, khi yêu cầu định vị
về độ chính xác tương đối cao thì không nên vượt quá 30km;
(3) Đầu thu GPS phải đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác thi công, đầu thu GPS có ít nhất 08 kênh.
6.5.2.7. Vị trí thực tế của điểm nạo vét được xác định dựa trên quan hệ tương đối giữa điểm định vị
trên tàu và điểm nạo vét trên bản vẽ hình học.
6.5.2.8. Hệ thống định vị trên tàu nạo vét bùn nên kết nối với hệ thống điều khiển giám sát nạo vét bùn
hoặc hệ thống hiển thị hình vẽ điện tử, tiến hành dẫn đường thi công theo khu vực thi công đã được bố
trí sẵn, tuyến đường biển thi công.
6.5.3. Tàu nạo vét hút xén thổi thi công phải phù hợp với những quy định dưới đây:
6.5.3.1. Các phương pháp thi công đào ngang như sau được áp dụng:
(1) Tàu nạo vét hút xén thổi có lắp cọc thép thông thường trên khu vực thi công phải sử dụng
phương pháp nạo vét ngang đối xứng với cọc thép hoặc phương pháp nạo vét ngang xe đẩy cọc
thép để tiến hành thi công;
(2) Ở những khu vực có sóng gió tương đối lớn, tàu nạo vét xén thổi có lắp thiết bị định vị bằng 3
dây cáp nên sử dụng phương pháp nạo vét ngang định vị 3 dây cáp để thi công;
(3) Khi tốc độ dòng chảy tương đối lớn hoặc sóng gió tương đối mạnh, đối với tàu nạo vét xén thổi có lắp
thiết bị nạo vét ngang cáp mỏ neo phải áp dụng phương pháp nạo vét ngang cáp mỏ neo để thi công.
6.5.3.2. Khi chiều rộng khu vực nạo vét lớn hơn chiều rộng lớn nhất mà tàu xén thổi khi dịch chuyển
sang ngang một lần có thể nạo vét thì tiến hành nạo vét thành nhiều phần dựa theo tình hình dưới đây:
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- Chiều dày phân lớp phải được xác định dựa trên địa chất và tính năng khoan của tàu nạo vét, nên
lấy khoan có đường kính gấp 0,5 - 2,5 lần, lấy giá trị tương đối nhỏ đối với đất cứng, lấy giá trị tương
đối cao đối với đất mềm dẻo;
- Lớp trên của phân lớp nên dày một chút để đảm bảo hiệu quả của tàu nạo vét.
- Lớp cuối cùng nên mỏng một chút để đảm bảo chất lượng công trình.
- Trước khi đào sâu lớp bùn ở trên, hoặc độ sâu nước nhỏ hơn mớn nước tàu nạo vét, độ sâu nạo
vét lớp trên cùng phải đáp ứng được yêu cầu mớn nước tàu nạo vét và độ sâu nạo vét nhỏ nhất.
- Khi lớp bùn quá dày thì phải đào lớp trên khi triều cường, đào lớp dưới khi triều kiệt để giảm sụt lở.
(2) Khi công trình có yêu cầu tương đối lớn đối với chất lượng mái dốc luồng, khi cần phân lớp,
phân bậc để nạo vét phải tuỳ theo yêu cầu của công trình đối với mái dốc, tình hình địa chất và tiêu
chuẩn thiết bị nạo vét để xác định độ dày phân lớp;
(3) Khi hợp đồng yêu cầu phân chia thời gian đạt đến độ sâu thiết kế phải tiến hành thi công phân lớp.
(4) Khi độ sâu nạo vét lớn nhất của tàu nạo vét bùn khi triều cường dâng lên không đạt được độ sâu
thiết kế, hoặc độ sâu nước tại khu vực nạo vét nhỏ hơn mớn nước hoặc độ sâu nạo vét nhỏ nhất
của tàu nạo vét khi triều dâng-rút thì có thể tận dụng sự lên xuống của thuỷ triều để phân lớp thi
công, thuỷ triều dâng thì đào lớp trên, thuỷ triều rút thì đào lớp dưới.
6.5.3.5. Thi công xuôi dòng, ngược dòng phải phù hợp với những quy định dưới đây:
(1) Khi thi công trên biển nên dựa vào tác dụng gây xói bồi do dòng thuỷ triều dâng - rút để chọn
phương hướng nạo vét bùn.
(2) Thi công trên sông trong nội địa, khi áp dụng phương pháp định vị cọc thép nên áp dụng phương
pháp thi công xuôi dòng, khi áp dụng phương pháp nạo vét ngang cáp neo để thi công nên áp dụng
phương pháp thi công ngược dòng; trong trường hợp tốc độ dòng chảy tương đối lớn thì có thể áp
dụng phương pháp thi công xuôi dòng và hạ dây neo đuôi để đảm bảo an toàn;
6.5.3.6. Định vị và thả neo phải đáp ứng được những yêu cầu dưới đây:
(1) Khi sử dụng cọc thép định vị thi công, sau khi tàu nạo vét bùn xén thổi bị kéo đến điểm bắt đầu
khu nạo vét, bánh kéo phải giảm tốc độ, dừng xe, chờ sau khi vận tốc tàu bằng không thì hạ cọc
thép định vị, thả neo di chuyển theo phương ngang. Khi di chuyển tàu nghiêm cấm hạ cọc thép
trong khi tàu nạo vét bùn đang tiến về phía trước.
(2) Khi sử dụng cách nạo vét ngang bằng cáp neo, tuỳ theo tình hình vận tốc gió trước tiên phải thả
neo đuôi hoặc hạ giá cầu máy khoan xuống đáy nước định vị, sau đó lại thả các neo khác.
(3) Sau khi thả neo phải định vị lại, kiểm tra lại vị trí tàu, xác nhận mũi đào ở vị trí điểm bắt đầu khu nạo vét.
6.5.3.7. Căn cứ vào khoảng cách, độ cao, địa chất và loại máy bơm bùn, đặc tính đường ống, xác định tình
trạng công việc hợp lý để yêu cầu đạt được hiệu quả công tác vận chuyển tốt nhất, tham khảo Phụ lục A.
6.5.3.9. Khi thi công công trình mới, nên nạo vét thử để đạt được hiệu suất tối ưu của nạo vét, chiều
dày bùn có thể cắt được, vận tốc quay của mũi dào và vận tốc di chuyển ngang.
6.5.4. Tàu nạo vét hút bụng thi công nên phù hợp với những quy định dưới đây:
6.5.4.1. Thi công tàu nạo vét hút bụng thông thường áp dụng phương phá boong chứa, khi thi công
nên phù hợp với những quy định dưới đây:
(1) Tuyến luồng ở khu vực nạo vét, khu vực quay đầu và những tuyến đường hay qua lại khu vực thải
bùn nhất thiết phải đủ độ sâu và diện tích khu nước, có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại và quay đầu
của tàu nạo vét khi vận tải, đồng thời có khu vực thải bùn phù hợp có thể phục vụ thải bùn.
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(2) Khi khoang bùn của tàu có vài bậc dung tích khoang hoặc dung tích khoang có thể liên tục điều
chỉnh thì phải dựa vào địa chất nạo vét để chọn lựa cabin phù hợp để đạt đến lượng boong tàu tốt
nhất. Dung lượng khoang hợp lý có thể được tính toán theo công thức sau:

V

(1)

W
m

Trong đó:
V - Dung lượng khoang chọn dùng (m3);
W - Lượng vận chuyển tịnh thiết kế của khoang bùn (t);
m - Mật độ trung bình bùn cát lắng đọng trong khoang bùn (t/m3);
m - Có thể thông qua nạo vét thử hoặc lấy mẫu đất làm thí nghiệm lắng đọng hoặc tham khảo
Bảng 2 lấy giá trị.
Bảng 2: Mật độ trung bình bùn cát lắng đọng trong khoang bùn
STT

Tên đất

Mật độ tự nhiên của đất

m (t/m3)

<1,4

1,10 – 1,25

< 1,65

1,15 – 1,30

1

Bùn lắng

2

Đất chất phù sa

3

Đất sét nhựa mềm

1,65 - 1,75

1,25 – 1,45

4

Đất sét nhựa

1,75 - 1,80

1,30 – 1,50

5

Đất bột, cát bột

1,60 – 1,85

1,10 – 1,30

6

Cát mịn

1,60 – 1,90

1,30 – 1,50

7

Cát vừa

1,70 – 2,00

1,50 – 1,60

8

Cát thô, sỏi cuội

1,80 – 2,00

1,60 – 1,80

(3) Khi dung tích khoang được tính toán khi giữa hai bậc dung tích khoang tàu nạo vét bùn thì phải
lấy dung tích khoang lớn hơn một bậc.
(4) Khi khoang bùn đổ đầy nhưng chưa đạt đến trọng lượng vận chuyển của tàu nạo vét thì phải tiếp tục
nạo vét bùn đổ vào khoang cho tràn, tăng thêm lượng bùn nạo vét của khoang chứa. Thời gian chứa
trong khoang phải dựa vào tình hình lắng đọng của bùn cát trong khoang bùn, độ dài ngắn của luồng
đào, khoảng cách đi và về đến khu vực thải bùn và vận tốc tàu tổng hợp lại để xác định, đồng thời làm
cho tỉ lệ lượng chứa trong khoang và thời gian tuần hoàn bùn mỗi khoang đạt được giá trị lớn nhất.
(5) Khi thi công khoang chứa chảy tràn phải quan sát ảnh hưởng bồi lắng đến khu vực đã nạo vét,
tuyến đường thủy lân cận, bể cảng và vùng nước khác, phải phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi
trường, chú ý độ vẩn đục tràn ra ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản vùng lân cận, cửa lấy nước, khi
nạo vét chất ô nhiễm không được để chảy tràn.
(6) Khi nạo vét địa chất những hạt nhỏ khó lắng đọng trong khoang bùn như đất bột, cát bột, bùn lỏng,
thì trước khi nạo vét bùn chứa vào khoang phải hút sạch nước trong khoang bùn, đồng thời khi bắt
đầu hạ đầu nạo vét cho đến khi nhấc đầu nạo vét lên thì tất cả nước sạch và bùn loãng đào hút được
xả hết ra ngoài mạn tàu để nâng cao nồng độ bùn trong khoang, tăng lượng chứa bùn của khoang.
6.5.4.2. Phương pháp thi công “hút cát bằng thủy lực” được áp dụng trong các trường hợp sau:
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(1) Khi khu vực nội tại có tốc độ dòng chảy đủ lớn, có thể dùng hút cát bằng thủy lực để chuyển bùn cát
ra khỏi ngoài khu vực nạo vét, tăng độ sâu nạo vét lớn hơn so với bùn cát bồi lắng của khu vực nạo vét.
(2) Khi mực nước tại khu vực thi công tương đối nông, không thể đáp ứng được mớn nước của tàu
nạo vét có khoang chứa thì thi công bằng hút cát thủy lực trước, chờ sau khi đào được độ sâu cần
thiết đối với mớn nước tàu nạo vét thì lại tiến hành thi công bằng tàu có khoang chứa;
(3) Trong tình huống khẩn cấp, khi cần nạo vét gấp tuyến luồng có mực nước nông, nhanh chóng
gia tăng độ sâu của mực nước;
(4) Khi cơ quan bảo vệ môi trường cho phép, không ảnh hưởng bất lợi rõ ràng đến bồi lắng của
vùng nước lân cận.
6.5.4.3. Nên phân đoạn thi công đối với những tình huống dưới đây:
(1) Khi chiều dài luồng đào lớn hơn chiều dài tàu nạo vét phải tiến hành thi công phân giai đoạn.
Chiều dài phân đoạn có thể được xác định dựa trên thời gian nạo vét đầy 1 khoang bùn và vận tốc
của tàu nạo vét bùn, thời gian nạo vét được quyết định bởi tính năng của tàu nạo vét, địa chất đất
dễ hay khó nạo vét, tình trạng lắng đọng trong khoang bùn và độ dày lớp bùn.
(2) Khi tàu nạo vét thi công dịch chuyển và quay đầu bị hạn chế bởi mực nước thì có thể tuỳ theo tình hình
hiện trường và dao động thuỷ triều để tiến hành phân đoạn thi công. Khi thuỷ triều lên thì đào đoạn nông.
(3) Khi thi công có sự hoạt động của các phương tiện thủy phải dựa theo giải pháp nhường đường
đã được đề ra, cần tiến hành thi công phân đoạn phù hợp.
(4) Khi quy mô khu vực nạo vét khác nhau hoặc yêu cầu thời gian công trình không giống nhau có
thể dựa vào yêu cầu của hợp đồng và hình thái mặt bằng để phân đoạn.
6.5.4.4. Thi công phân lớp trong những trường hợp dưới đây:
(1) Khi lớp bùn tại khu vực thi công tương đối dày thì phải thi công phân lớp. Chiều dày phân lớp
phải căn cứ vào đặc tính của đầu cào và địa chất. Đối với đất mềm nên chọn từ 1,0 - 1,5m, đối với
đất cứng nên chọn từ 0,5 - 1,0m.
(2) Khi độ sâu tàu nạo vét đào được ứng với thuỷ triều dâng không đào được đến độ sâu thiết kế, hoặc
mực nước khu vực nạo vét khi thuỷ triều xuống không đủ cho tàu nạo vét hoạt động phải tận dụng thuỷ
triều lên xuống tiến hành thi công phân lớp, khi thuỷ triều lên đào lớp trên, thuỷ triều xuống đào lớp dưới.
(3) Khi công trình cần phân kỳ đạt đến độ sâu thiết kế phải tiến hành phân lớp theo yêu cầu độ sâu phân kỳ.
6.5.4.5. Tàu nạo vét hút bụng nên sử dụng cách thi công ngược dòng. Tuy nhiên, khi vận tốc dòng chảy
nhỏ hơn 1 m/s, vùng nước dài rộng thì có thể áp dụng thi công xuôi dòng. Khi cần, có thể áp dụng thi công
theo phương ngang hoặc xiên với dòng chảy và cần phải chú ý ống cào nạo vét bùn và an toàn đi lại.
6.5.4.6. Khi chiều dài dải đào ngắn, không thể đáp ứng được chiều dài cần thiết để tàu nạo vét bùn nạo
vét đầy một khoang bùn, hoặc chỉ cần khai thác một phần đoạn nông thì tàu nạo vét bùn phải áp dụng
phương pháp nạo vét bùn lặp đi lặp lại để thi công. Khi vùng nước đoạn cuối dải đào bị hạn chế, sau
khi tàu nạo vét nạo tới điểm cuối cùng không thể quay đầu phải áp dụng phương pháp nạo vét bùn tiến
lùi để thi công.
6.5.4.7. Trình tự thi công phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
(1) Khi mực nước ở khu vực thi công trước khi đào không đủ sâu, tàu nạo vét bị hạn chế thi công thì
phải đào từ sâu và nông, dần dần mở rộng và tăng độ sâu;
(2) Khi chiều dày lớp bùn khu vực thi công quá dày, khối lượng công việc tương đối nhiều, thời gian
công trình tương đối lớn và có sa bồi tự nhiên nhất định thì phải đào đoạn nông trước, sau đó tăng
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độ sâu, chờ sau khi mực nước các đoạn luồng đào cơ bản giống nhau thì lại tiếp tục tăng độ sâu
dần dần để sa bồi đoạn sâu được loại trừ cho giai đoạn thi công sau;
(3) Khi dòng chảy là một hướng phải bắt đầu nạo vét từ thượng du, dần dần kéo dài xuống hạ du,
tận dụng tác dụng của dòng chảy để khuấy động bùn cát nạo vét bùn, tăng hiệu quả nạo vét. Đoạn
cửa sông và đoạn sông ảnh hưởng bởi thuỷ triều nên tận dụng dòng thuỷ triều rút chiếm ưu thế để
nạo vét từ trong sông ra ra ngoài biển;
(4) Khi hai bên mặt cắt nạo vét có độ sâu tương đối nông, đoạn giữa lại sâu thì phải nạo vét hai bên
trước; khi lớp bùn một bên tương đối dày phải đào bên có lớp bùn dày, sau khi độ sâu các bên cơ
bản giống nhau lại tiếp tục tăng sâu thêm tránh hình thành mái dốc làm sụt lở;
(5) Khi đoạn giữa và hai bên mặt cắt độ sâu nước trước khi nạo vét cơ bản giống nhau phải đào ở
giữa trước, sau đó mở rộng dần dần;
(6) Khi địa hình dưới nước trước khi nạo vét bằng phẳng, bùn cát nạo vét là đất dính, trạng thái
cứng phải nạo vét cả luồng đào đồng đều từ lớp trên xuống, tránh hình thành rãnh sâu khiến cho
việc nạo vét ở đợt thi công sau trở nên khó khăn.
6.5.4.8. Phải dựa vào địa chất nạo vét để chọn dùng các loại đầu nạo vét phù hợp theo khuyến cáo
của nhà sản xuất.
6.5.4.9. Khi thi công nạo vét bùn phải phù hợp với những quy định dưới đây:
(1) Khi tàu nạo vét vào điểm, sau khi di chuyển đến gần điểm bắt đầu rãnh nạo vét phải giảm tốc độ
tàu xuống thấp, sau khi định vị, điều chỉnh tốt vị trí tàu, ngắm đường tàu nạo vét theo thiết kế thì hạ
cào nạo vét.
(2) Phải chọn vận tốc tàu cho phù hợp với địa chất cần khai thác, với đất sa bồi và cátthô thì vận tốc
tàu nên chọn 2-3km/h; với đất sét và đất cát tương đối chặt trở lên thì vận tốc tàu nên chọn 34km/h, cũng có thể thông qua cách đào thử để xác định.
(3) Phải tuỳ theo địa chất và mức độ đào sâu để điều chỉnh áp suất để đảm bảo đầu cào có áp lực
thích hợp với đất. Với đất mềm, áp lực đầu cào với đất nên nhỏ một chút, đối với đất rắn chắc nên
lớn một chút.
(4) Khi thi công ở khu vực có dòng chảy ngang và mép sườn tương đối dốc nên chú ý quan sát vị trí
của đầu cào để tránh đầu cào xuyên vào đáy tàu làm hỏng thân tàu hoặc đầu cào. Khi đầu cào
xuống đến đáy nước, tàu nạo vét bùn không được ngoặt gấp.
6.5.4.10. Tàu nạo hút bụng nên sử dụng hệ thống định vị GPS hoặc hệ thống DGPS định vị và thiết bị
hiển thị hình vẽ điện tử dẫn đường thi công.
6.5.5. Tàu nạo vét bùn dạng gầu xích thi công phải đáp ứng được quy định dưới đây
6.5.5.1. Tàu nạo vét bùn dạng gầu xích sử dụng phương pháp đào ngang thi công phải phù hợp với
những quy định dưới đây:
(1) Khi điều kiện vùng nước khu vực thi công không tốt, Tàu nạo vét bùn không bị hạn chế bởi chiều
rộng dải đào và độ sâu nước vùng ven phải dùng phương pháp đào ngang hướng nghiêng để thi công;
(2) Khi dải đào chật hẹp, độ sâu nước vùng ven dải đào nhỏ hơn độ chìm dưới nước của tàu nạo
vét bùn nên áp dụng phương pháp đào ngang dạng quạt để thi công;
(3) Khi độ sâu nước vùng ven dải đào nhỏ hơn mớn nước của tàu nạo vét bùn, chiều rộng dải đào
nhỏ hơn chiều dài tàu nạo vét bùn nên áp dụng phương pháp đào ngang dạng chữ thập;
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(4) Khi tốc độ dòng chảy khu vực thi công tương đối lớn có thể áp dụng phương pháp đào ngang
song song để thi công.
6.5.5.2. Phân dải, phân đoạn thi công phải phù hợp với những quy định dưới đây:
(1) Khi chiều rộng dải nạo vét vượt quá chiều rộng nạo vét lớn nhất của tàu nạo vét bùn hoặc độ
dày lớp bùn trong rải nạo vét không đồng đều phải sử dụng cách phân dải nạo vét bùn. Chiều rộng
phân dải được xác định bởi chiều dài thả neo chính, với tàu nạo vét bùn dạng gầu xích 500 m3/h
chiều rộng nạo vét nên là 60-100 m, với tàu gầu xích 750 m3/h nên là 80-120 m. Khi thi công ở khu
vực nước nông, chiều rộng nhỏ nhất phân dải phải đáp ứng được tàu nạo vét làm việc và nhu cầu
neo buộc xà lan chở bùn.
(2) Khi chiều dài dải đào lớn hơn chiều dài mà tàu nạo vét một lần thả neo chính có thể nạo vét
được phải căn cứ theo chiều dài có thể nạo vét được để tiến hành thi công phân đoạn dải đào.
(3) Các quy định thi công phân đoạn khác phải thực hiện theo mục (2), (3), (4) khoản 7.5.3.3.
6.5.5.3. Khi lớp bùn khu vực nạo vét quá dày, chiều dày lớp bùn đất mềm cao hơn chiều cao gầu 2-3
lần; Khi đất nạo vét là đất cứng và cát mịn, chiều dày lớp bùn cao hơn chiều cao gầu 1-2 lần phải phân
lớp nạo vét. Chiều dày phân lớp thông thường lựa chọn cao hơn 1-2 lần so với chiều cao gầu, có thể
xem tính chất đất nạo vét để xác định.
6.5.5.4. Tàu nạo vét bùn dạng gầu xích nên thi công ngược dòng. Chỉ trong tình huống điều kiện thi
công bị hạn chế hoặc thuỷ triều lên xuống thì mới thi công xuôi dòng. Khi thi công xuôi dòng phải sử
dụng neo chính ở đuôi tàu điều chỉnh tàu di chuyển về phía trước.
6.5.5.5. Khi tàu nạo vét gầu xích làm việc, thông thường trang bị 6 mỏ neo. Điểm khởi đầu phải căn cứ
vào tình hình gió, dòng chảy, đầu tiên thả neo đuôi hoặc hạ cầu gầu xuống đến mặt bùn định vị, sau đó
thả các neo còn lại. Thả neo phải đáp ứng yêu cầu dưới đây:
(1) Neo chính phải được thả dọc theo tim tuyến dải đào. Khi lớp bùn không đồng đều hoặc dòng
chảy chảy không chính diện thì nên nghiêng về bên lớp bùn dày, hoặc bên dòng chảy chính, chiều
dài thả neo chính thông thường là 400-900m, và bố trí xà lan nhỏ kéo cáp.
(2) Khi thi công neo lái xuôi dòng phải tăng cường neo lái, đồng thời tăng thêm độ dài thả dây neo.
Khi thi công ngược dòng, neo lái có thể thả gần hoặc không thả, khi thả neo lái thì chiều dài thả
khoảng 100- 200m.
(3) Khi thi công ngược dòng, neo mũi nên nâng lên phía trước khoảng 20º, neo lái không cần nâng.
Khi không lắp neo lái, neo lái có thể thả dạng hình chữ bát. Khi thi công xuôi dòng, neo lái nên lùi về
phía sau khoảng 15º.
6.5.5.6. Phải căn cứ vào tính chất đất nạo vét, chiều dày lớp bùn và độ sâu giá gầu hạ xuống, qua đào
thử để chọn thông số như chiều dày nạo vét bùn tốt nhất, tốc độ di chuyển xích gầu, khoảng cách di
chuyển lên phía trước và tốc độ di chuyển ngang để đảm bảo lượng bùn trong gầu là đầy nhất.
6.5.5.7. Phải căn cứ vào hiệu suất của tàu nạo vét bùn và khoảng cách khu vực xả thải bùn trang bị
bánh kéo và xà lan bùn với số lượng đầy đủ, khi xả bùn trên biển nên trang bị xà lan mở đáy tự hành,
phải dùng xà lan áp sát hai mặt để giảm thời gian nghỉ ngơi thay xà lan.
6.5.6. Tàu nạo vét bùn dạng gầu ngoạm thi công phải phù hợp quy định dưới đây:
6.5.6.1. Tàu nạo vét gầu ngoạm nên dùng phương pháp đào dọc để thi công. Khi làm việc nên bố trí 5 mỏ
neo, chiều dài cáp neo chính nên là 200-300m, chiều dài neo lái nên là 200-300m, khi vận tốc dòng chảy
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- Khi đào đất mềm lớp dày, nếu lượng chứa bùn gầu vượt quá dung lượng lớn nhất thì phải tăng
thêm lượng trùng lặp gầu. Khoảng cách di chuyển về phía trước nên lấy gấp 0,6-0,7 lần chiều rộng
độ mở ra của gầu.
6.5.6.8. Khi thi công ở những khu vực tốc độ dòng chảy tương đối lớn phải chú ý tới ảnh hưởng của
việc di chuyển gầu đến vị trí hạ gầu và độ sâu nạo vét, khi cần phải tăng trọng lượng gầu.
6.5.7. Tàu nạo vét bùn gầu xích thi công phải phù hợp với quy định dưới đây.
6.5.7.1. Tàu nạo vét bùn gầu xích nên dùng phương pháp đào dọc để thi công. Khi làm việc sử dụng
cọc thép định vị (hoặc cáp mỏ neo) cố định thân tàu. Khi vào điểm định vị phải thả một cọc thép phía
trước định vị ước chừng trước, sau đó dùng gầu xích và cọc thép phía trước sau để chiều chỉnh vị trí
tàu. Sau khi xác nhận tàu ở vị trí điểm bắt đầu dải đào thì lại tiến hành nạo vét bùn.
6.5.7.2. Khi tàu nạo vét bùn gầu xích làm việc có thể áp dụng phương pháp đẩy ép và nâng gầu xích
đồng thời để nạo vét và phương pháp đẩy áp chế động, nâng gầu xích nạo vét; đối với đất cứng, nham
thạch phong hoá phải áp dụng phương pháp đầy ép và nâng gầu xích đồng thời nạo vét; đối với đất
mềm và công trình yêu cầu chất lượng cao thì nên áp dụng phương pháp đẩy áp chế động, nâng gầu
xích nạo vét.
6.5.7.3. Khi chiều rộng dải đào vượt quá chiều rộng lớn nhất mà tàu gầu xích một lần có thể nạo vét
được thì phải phân dải thi công. Chiều rộng một lần có thể nạo vét được xác định bởi bán kính quay về
và góc quay về của gầu, góc quay về tiêu chuẩn của gầu xích 4m3 là 77º, góc quay về cực hạn là 130º,
khi đào chất đất cứng, góc quay về có thể giảm cho thích hợp, khi đào bùn mềm thì có thể tăng thích
hợp, lớn nhất không được vượt quá 120º, tránh cọc phía trước chịu lực quá lớn ở một bên.
6.5.7.4. Khi chiều dày lớp bùn quá dày phải phân lớp nạo vét. Chiều dày phân lớp được quyết định bởi
chiều cao của gầu và loại đất, không nên vượt quá chiều cao gầu 1,8 -2,0 lần; chiều dày một lần đào
của gầu xúc 4m3 không nên vượt quá 3m.
6.5.7.5. Khi đào đất cứng rắn và nham thạch phong hoá, để tránh phản tác dụng khi dùng lực mạnh
nạo vét làm cho gầu xích và cơ cấu quay về đẩy về một bên đã nạo vét, ảnh hưởng đến an toàn thi
công thì nên áp dụng phương pháp nạo vét cách gầu, tức là khi đào lần thứ nhất áp dụng cứ cách một
gầu đào xúc một gầu, những chỗ còn lại lại đào lần 2.
6.5.7.6. Khi đào đất tương đối mềm và bùn lắng nên áp dụng phương pháp đào dạng hoa mai, mượn
lực dòng chảy đưa lớp đất còn dư gọt bằng, và rất tiện ích cho việc nâng cao lượng chứa bùn của gầu.
Phương pháp thi công gầu xích theo hàng xem Điều 6.5.6.5.
6.5.7.7. Nên tiến hành đào thử để xác định thông số thi công như chiều cao nâng tàu, góc quay về,
lượng tiến góc quay gầu xúc và khoảng cách di chuyển về phía trước của gầu xích khi nạo vét tại
những nơi có loại đất khác nhau để đảm bảo lượng chứa bùn của gầu xích và chất lượng thi công.
6.5.7.8. Khi tàu nạo vét bùn kiểu gầu xích tiến hành thao tác nạo vét nên cố gắng giảm bớt thời gian
của mỗi động tác, đồng thời làm cho các động tác tiến hành đan xen với nhau để rút ngắn chu kỳ nạo
vét, nâng cao hiệu suất nạo vét.
6.6. Nạo vét cơ bản
6.6.1. Trước khi thực hiện nạo vét cơ bản nên tiến hành thanh thải chướng ngại vật, và áp dụng các
biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về con người thi công và vật liệu nạo vét.
6.6.2. Đối với những khu vực thi công có thể còn sót lại những vật gây cháy nổ thì có thể dùng thiết bị đo
lực từ để tiến hành rà quét kiếm tra, thợ lặn kiểm tra cùng nhân viên chuyên nghiệp tiến hành loại bỏ.
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6.6.3. Cần phải thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tương ứng với phạm vi nạo vét.
6.6.4. Khi thi công nếu gặp vật cháy nổ phải tiến hành ghi chép và báo cáo cho cơ quan có liên quan,
áp dụng các biện pháp xử lý.
6.6.5. Xử lý vật gây trở ngại phải phù hợp với quy định dưới đây.
6.6.5.1. Nếu khu vực thi công có tàu chìm hoặc những vật gây trở ngại khác, trước khi thi công phải
thăm dò kích cỡ, vị trí, phạm vi và độ sâu dưới nước của tàu chìm hoặc vật gây trở ngại, khi cần thiết
có thể dùng thiết bị đo lực từ hoặc quét sóng siêu âm tiến hành dò tìm.
6.6.5.2. Khi trong phạm vi nạo vét đã thấy rõ tàu chìm hoặc những vật gây trở ngại phải lập ra phương
án loại bỏ, đồng thời tiến hành rà quét loại bỏ hoặc phá bỏ và rời đi trước khi nạo vét. Khi vật gây trở
ngại ở khu vực xả bùn hoặc đi về tuyến đường khu vực xả bùn thì phải đánh dấu bằng các phao nổi.
6.6.5.3. Trong quá trình thi công nếu gặp tàu chìm hoặc vật gây trở ngại khác mà không thể tiếp tục
làm việc được thì phải xác định vị trí của tàu chìm hoặc vật trở ngại, khi cần có thể bố trí đánh dấu tại
nơi có vật trở ngại, sau khi xử lý loại bỏ lại tiến hành thi công.
6.6.6. Nạo vét đất sét nên phù hợp với những quy định dưới đây.
6.6.6.1. Đối với đất có độ bám dính tương đối chắc phải phân tích tình hình của đất độ bám dính của
máy móc công cụ nạo vét bùn và lực cản xả bùn tăng lên do đất kết dính với nhau, hoặc chất đống
trong miệng ống làm cho hiệu suất thi công giảm xuống.
6.6.6.2. Đối với đất có độ kết dính, trong khi thi công nên áp dụng những phương pháp và biện pháp
dưới đây:
(1) Khi thi công tàu nạo vét xén thổi có thể áp dụng phương pháp cắt miếng mỏng với tốc độ di chuyển
ngang hơi nhỏ, vận tốc quay khoan hơi cao để tránh bị tắc khoan và giảm kích cỡ của viên đất sét.
(2) Tại vị trí giếng bùn của tàu gầu xích lắp thêm xả nước, hỗ trợ gầu bùn đổ bùn;
(3) Chọn dùng tàu hút bụng, xà lan hoặc tàu mở bụng có miệng xả bùn to, đổ bùn dễ.
(4) Vận chuyển đất sét phải dùng tốc độ đẩy khá lớn, phải tiến hành vệ sinh và điều chỉnh miệng
ống xả bùn kịp thời.
6.6.8. Nạo vét đá cuội và đá tảng phải phù hợp với nhưng quy định dưới đây.
6.6.8.1. Đối với đá tảng và đá cuội có khối lượng lớn nên dùng tàu nạo vét dạng gầu để thi công; khi đá
cuội và đá tảng trộn lẫn với đất sét hoặc cát, sỏi với hàm lượng tương đối nhỏ thì có thể dùng tàu nạo
vét bùn hút bụng hoặc tàu xén thổi để thi công. Đá tảng dạng viên lớn nên dùng tàu gầu xích hoặc gầu
ngoạm riêng để xử lý.
6.6.8.2. Khi tàu nạo vét bùn nạo vét sỏi và cuội phải xem xét kích cỡ lớn nhất của sỏi và đá cuội mà
bản thân máy nạo vét có thể chịu được. Kích cỡ lớn nhất của sỏi và đá cuội mà các loại tàu nạo vét
bùn có thể chịu được có thể tham khảo Bảng 3, Điều 6.8.4 để xác định.
6.6.8.3. Khi dùng tàu nạo vét xén thổi hoặc hút bụng để nạo vét đá nổi và đá cuội nên lắp lưới vào máy
khoan hoặc miệng hút và dùng bơm bùn dạng bánh lá có đường đi tương đối lớn.
6.6.9. Đối với loại cát thô, cát kết rắn chắc, khi nạo vét nên áp dụng các biện pháp dưới đây:
(1) Đầu cào của tàu hút bụng phải lắp thêm xả nước cao áp hoặc thêm răng lỏng bùn đất.
(2) Chọn tàu hút bụng hoặc xà lan chở bùn có khoang nghiêng đổ thuận tiện. Khi đổ bùn, tàu nạo vét
bùn có thể sử dụng giải pháp đổ thành, lợi dụng dòng chảy để gột rửa khoang bùn, hỗ trợ đổ bùn.
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6.7. Nạo vét duy tu
6.7.1. Nạo vét duy tu là hoạt động nạo vét để duy trì và bảo đảm độ sâu nước thiết kế để tàu qua lại an
toàn trên suốt tuyến luồng hảng hải, bến cảng và các khu nước khác. Khi quy hoạch và thực hiện công
tác nạo vét duy tu còn phải xem xét đến một số nhân tố đặc biệt được quy định trong mục này.
6.7.2. Khi bố trí kế hoạch nạo vét duy tu cần xem xét tới việc điều hoà giữa nạo vét và hoạt động qua
lại của phương tiện thủy và tổn thất về thời gian của tàu nạo vét gây ra do việc tránh tàu, đặc biệt là khi
thi công tuyến luồng một chiều.
6.7.3. Tiến hành nạo vét duy tu phải phù hợp với quy định dưới đây:
(1) Phải tiến hành xác định tuyến nạo vét hợp lý để giảm sa bồi, giảm lượng nạo vét duy tu;
(2) Phải thu thập tài liệu sa bồi của bến cảng, của tuyến luồng và các khu nước khác một cách chi tiết,
tìm hiểu và nắm bắt nguồn gốc của bùn cát, cơ chế chuyển động, cơ chế bồi lắng, cường độ sa bồi,
lượng sa bồi, phân bố sa bồi theo mùa, theo năm và phân bố không gian sa bồi, bố trí thi công hợp lý.
(3) Tăng cường đo đạc độ sâu nước, giám sát sa bồi luồng tàu và sự thay đổi độ sâu nước;
(4) Phải kịp thời giải quyết các mâu thuẫn giữa khai thác luồng và bến cảng với công tác nạo vét
duy tu, phát huy hiệu quả của thiết bị nạo vét ở mức độ lớn nhất.
6.7.4. Chọn thiết bị nạo vét, ngoài tuân theo quy định hiện hành của Nhà nước ra còn phải phù hợp
những quy định dưới đây:
(1) Đối với đất có kích cỡ hạt tương đối nhỏ, chiều dày lớp bùn khá mỏng, cường độ khá thấp, đất
mới bồi lắng, trong điều kiện cho phép phải ưu tiên sử dụng thiết bị nạo vét bùn loại nhẹ. Trong sông,
phải tận dụng triệt để điều kiện dòng chảy, sử dụng kỹ thuật nạo vét đơn giản, chi phí thấp, như nạo
vét bằng cách phun nước, dụng cụ làm phẳng đáy biển, cào, cày,… tiến hành nạo vét.
(2) Đối với nạo vét duy tu bến cảng và tuyến luồng phải ưu tiên dùng tàu nạo vét hút bụng, tàu cuốc;
với khu vực lượng sa bồi tương đối tập trung, lượng nạo vét duy tu lớn cũng có thể dùng tàu hút
xén thổi và tàu gầu xích.
(3) Ở những khu vực như cạnh bến cảng, bãi thả neo, xưởng đóng tàu,…có tạp chất như sắt thép
phế liệu, dây thừng,… khi tiến hành nạo vét duy tu nên chọn dùng tàu gầu ngoạm.
6.7.6. Khả năng bố trí tàu và thời gian chọn lựa nạo vét phải phù hợp với yêu cầu dưới đây.
6.7.6.1. Đối với nạo vét duy tu hàng năm bến cảng, tuyến luồng có thể căn cứ vào lượng sa bồi trung
bình hàng năm để bố trí nạo vét tương ứng. Năm nhiều nước, nhiều cát và sa bồi khá lớn phải tăng
khả năng nạo vét thích hợp.
6.7.6.2. Chọn lựa thời gian nạo vét nên phù hợp với quy định dưới đây:
(1) Với khu vực sóng gió và thuỷ triều là yếu tố chính gây ra sa bồi bể cảng, tuyến luồng và các khu
nước khác, nên nạo vét tập trung vào mùa có nhiều gió lớn, cũng có thể xem xét nạo vét với độ sâu
dự trữ do sa bồi trước mùa sóng gió để đạt được mục đích duy trì độ sâu nước.
(2) Với khu vực dòng chảy sông gây ra vận chuyển bùn cát từ kỳ nước lên là chính, sa bồi bể cảng
và tuyến luồng cửa sông, thì trọng điểm nạo vét phải ở thời kỳ nước lũ, nếu luồng tàu tương đối ổn
định cũng có thể có thể nạo vét độ sâu dự trữ do sa bồi trước mùa nước lũ.
6.7.6.3. Đối với tuyến luồng trên sông trong mùa nước kiệt, có thể xuất hiện đoạn cạn phải căn cứ vào
tình hình khác nhau dưới dây để sắp xếp thời gian và khả năng nạo vét.
(1) Nếu luồng tàu tương đối ổn định có thể tiến hành nạo vét duy tu trước mùa nước kiệt;
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(2) Nếu luồng tàu không ổn định, bồi lắng và xói lở do lũ định kỳ trong thời kỳ thoát nước, có thể tiến
hành nạo vét chậm hơn, đồng thời phải nắm bắt được thời gian chuyển đổi giữa sự bồi lắng và xói
lở, lợi dụng sức nước để xói tự nhiên và phương pháp nạo vét hợp lý để nạo vét hoặc khuấy tung
bùn cát dưới lòng sông, và tự trôi theo dòng chảy, như vậy công tác nạo vét duy tu sẽ đạt được hiệu
quả tốt hơn.
(3) Đối với luồng tàu có xói lở không ổn định, vào thời kỳ nước kiệt xuất hiện bãi cạn thì tập trung
lực lượng để nạo vét bãi cạn.
6.7.6.4. Khi tuyến luồng hoặc trong bể cảng xuất hiện nhiều khu vực nước nông hoặc những đoạn cạn,
thì nên căn cứ vào mức độ cản trở của các khu nông cạn đó để bố trí trình tự nạo vét duy tu, đồng thời
có thể áp dụng phương pháp thi công “mũi nhọn” để nạo vét đi một phần đoạn cạn của khu nông cạn
nhất, sau đó tiếp tục vét một phần tại khu vực nông cạn tiếp theo, đạt đến mức tăng đồng bộ độ sâu
nước của khu vực nông cạn.
6.7.6.5. Khi xuất hiện sa bồi đột ngột hoặc sa bồi tương đối tập trung, ngoài việc tăng cường khả năng nạo
vét thì có thể sử dụng phương pháp tăng cường độ sâu nạo vét dự trữ do sa bồi để duy trì độ sâu của luồng.
6.7.6.6. Khi khả năng nạo vét không đủ, có thể nạo vét một phần ở giữa khu nạo vét trước, khi đạt
được độ sâu yêu cầu của luồng tàu, thì tiếp tục nạo vét những điểm cạn của mái dốc và chân mái dốc
để đạt được theo mặt cắt ngang yêu cầu.
6.7.7. Đo đạc khu vực bùn lỏng và độ sâu chạy tàu thích hợp cần phải tuân thủ các quy định sau.
6.7.7.1. Khi tuyến luồng, bể cảng và các khu nước khác tồn tại khu vực bùn lỏng, thì sử dụng máy đo
sâu hồi âm hai tần hoặc đa tần để tiến hành công tác đo đạc độ sâu, đồng thời máy đo mật độ tiến
hành đo đạc mật độ bùn lỏng dưới đáy, để xác định độ cao thực tế dưới đáy biển và tình trạng sa bồi.
6.7.7.2. Để lợi dụng toàn bộ khả năng hành hải qua mật độ bùn lỏng, có thể xem xét việc áp dụng cao trình
có mật độ bùn lỏng là 1,15 t/m3 hoặc 1,2 t/ m3 để làm tiêu chuẩn về độ sâu phù hợp, từ đó nâng cao khả
năng thông hành của tuyến luồng. Độ sâu chạy tàu thích hợp cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
1) Mớn nước của tàu đạt đến độ sâu chạy tàu thích hợp, thì thân tàu cũng không bị hư hỏng;
2) Đặc tính đường chạy tàu cũng không nên chịu bất kì ảnh hưởng bất lợi nào.
6.7.8. Tại những khu vực có sa bồi tương đối nghiêm trọng, nên áp dụng phương pháp nạo vét hố thu bùn
với độ sâu lớn hơn độ sâu thiết kế của tuyến luồng, bể cảng và vũng quay tàu tại khu vực có cường độ sa
bồi lớn trên tuyến luồng, cửa của vũng quay tàu hoặc bể cảng.
Hố thu có tác dụng gom bùn lỏng hoặc bùn cát đáy, khiến cho bùn cát tập trung bồi lắng tại hố thu bùn và
cô kết lại, để làm giảm sa bồi, giảm bớt ảnh hưởng trong khai thác cảng và tuyến luồng, đồng thời cần nạo
vét tập trung tại lòng hố để nâng cao hiệu quả công tác nạo vét. Vị trí và kích thước hố ngăn bùn có thể căn
cứ vào nguồn gốc của bùn cát sa bồi, cường độ sa bồi và phương pháp nạo vét để xác định.
6.7.9. Đối với các công trình nạo vét duy tu hàng năm, nên định kỳ tiến hành đo đạc đối với khu vực
thải bùn, tìm hiểu xu hướng và sự tác động đến môi trường của bùn cát sau khi thải đi, nếu khu vực
thải bùn nông, thì nên lựa chọn một khu vực thải bùn mới.
6.8. Nạo vét đá
6.8.1. Khi cần thiết phải nạo vét đá, nên căn cứ vào mức độ kiên cố của nó để xác định là nạo vét trực
tiếp hay phải thông qua xử lý trước rồi mới tiến hành nạo vét.
6.8.2. Trực tiếp nạo vét đá nên đáp ứng các yêu cầu sau đây:
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6.8.2.1. Dùng tàu nạo vét trực tiếp nạo vét đá gồm đá trầm tích và san hô. Đá lửa và đá biến chất nếu
như bị phong hoá quá nghiêm trọng thì không nên sử dụng tàu nạo vét để nạo vét.
6.8.2.2. Trọng lượng, cường độ, công suất của tàu trực tiếp nạo vét đá cần phải thích ứng với các loại
đá cần nạo vét, đảm bảo khả năng có thể làm tơi và đập vỡ đá.
6.8.2.3. Sự khó khăn khi dùng tàu nạo vét để nạo vét đá được quyết định bởi các loại đất đá, tính chất
và trạng thái các loại đá. Khi xác định công suất của tàu nạo vét nên cân nhắc kĩ càng về khả năng
phong hoá, mật độ, cường độ của đá, sự nứt vỡ, trạng thái rạn nứt và độ dày khai đào.
6.8.2.4. Tàu tàu nạo vét đá cần phải đáp ứng những yêu cầu dưới đây:
(1) Nên sử dụng máy móc thiết bị nạo vét chuyên dụng có độ bền cao, tàu nạo vét xén hút nên sử
dụng loại khoan đào đá có thể thay lưỡi, tàu nạo vét gầu ngoạm nên sử dụng gầu hạng nặng.
(2) Các dụng cụ dễ mài mòn như lưỡi khoan, gầu ngoạm, bơm bùn cần phải chuẩn bị đầy đủ, tàu
nạo vét xén hút nên chuẩn bị 2 lưỡi khoan trở lên, để khi lưỡi bị mòn phải sửa chữa thì thay mới,
giảm bớt thời gian ngừng thi công.
(3) Khi bố trí kế hoạch nạo vét đá, nên cân nhắc đến thời gian ngừng nghỉ để thay thế công cụ nạo
vét khác với thời gian ngừng nghỉ khi các thiết bị vì mài mòn mà tăng thêm thời gian ngừng nghỉ.
(4) Tàu khi nạo vét đá sẽ gây nên các chấn động tương đối lớn, nên phải thường xuyên chú ý kiểm
tra tình trạng của động cơ tàu và vị trí lắp đặt máy móc.
(5) Để phòng tránh các mảng đá lớn ngăn cản miệng hút và bơm bùn, tại lưỡi khoan nên bố trí lưới
tản ngăn đá hoặc vòng chặn đá.
6.8.3. Xử lý sơ bộ đá nên phù hợp với những quy định sau đây:
(1) Đa số đá lửa, đá biến chất và đá trầm tích kiên cố, nhất thiết phải thông qua giai đoạn xử lý sơ
bộ, rồi mới tiến hành nạo vét. Mức độ xử lý sơ bộ nên do loại hình, công suất, quy mô của tàu nạo
vét được sử dụng và chủng loại, cường độ của đá quyết định.
(2) Xử lý sơ bộ đá có thể áp dụng phương pháp nổ mìn bề mặt, nổ mìn hố khoan, búa đập và tàu
đập đá để làm vụn. Phương pháp xử lý sơ bộ nên căn cứ vào cường độ, số lượng, độ dày của đá,
loại hình và tính năng loại tàu dùng để nạo vét sau khi xử lý sơ bộ để tiến hành chọn lọc
(3) Khi sử dụng biện pháp nổ mìn để xử lý sơ bộ đá, phải tuân thủ các quy định hiện hành liên quan
để thực hiện.
6.8.4. Nạo vét đá sau khi đã xử lý sơ bộ, có thể căn cứ vào mức độ vỡ vụn của đất, hệ số rời rạc, số
lượng đá để tiến hành chọn lọc tàu tàu nạo vét, tham khảo Bảng 3.
Bảng 3. Yêu cầu cơ bản của tàu thường dùng nạo vét đối với đá xử lý sơ bộ
Loại hình tàu nạo vét

Mức độ tán vụn yêu cầu

Hệ số rời rạc

Tàu nạo vét xén hút
- Đường kính ống hút 750mm

D95  200mm, càng nhỏ càng dễ bơm đi

- Đường kính ống hút 800mm

D95  250mm, đá lớn dễ dàng bị mắc lại ống

Tàu gầu ngoạm 0,65 m3

D95  600mm, nếu các mảng đá lớn riêng biệt thông
qua giếng bùn cũng có thể chấp nhận

Tàu cuốc 4 m3

D95  700mm, căn cứ vào kích thước của gầu và
hiệu suất, có thể nạo vét được những mảng đá lớn.
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1,10-1,15

1,10-1,20
1,10-1,20

Tàu cuốc gầu ngược 3 m3

D95  500m, căn cứ vào kích thước của gầu và hiệu

1,10-1,20

suất, có thể nạo vét được những mảng đá lớn
Tàu cuốc ngoạm 5 m3

D95  500m, đôi lúc có thể đào được những mảng

1,20-1,30

đá tương đối lớn.
Tàu hút bụng đường kính D95  200mm, những mảng đá càng lớn thì có thể
ống hút 900mm
sẽ bị mắc lại đầu cào.

1,25-1,40

Ghi chú:
1) Mức độ rời rạc dùng D95 biểu thị.
2) Hệ số rời rạc là tỉ lệ giữa thể tích sau khi tán vụn với thể tích đá trước khi tán vụn.
3) Cột loại hình tàu nạo vét, kích thước gầu và ống hút không phải là tuyệt đối, nhưng khi kích
thước càng nhỏ, thi công sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
6.8.4. Sai số đối với nạo vét đá tuân theo chỉ dẫn tại Điều 4.7.3 và 4.7.4.
6.9. Kiểm soát hiện trường và quản lý thi công
6.9.1. Kiểm soát quy mô luồng đào cần phải đáp ứng được những yêu cầu dưới đây.
6.9.1.1. Trong thời kỳ thi công nên định kỳ kiểm tra và hiệu chỉnh đối với các mốc dùng trong định vị tàu
nạo vét bùn, sau các trận gió lớn, bão,... thì nên tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh. Máy móc dùng để định
vị cần phải phù hợp với yêu cầu chặt chẽ trong sách hướng dẫn, đồng thời căn cứ vào quy định tiến
hành kiểm nghiệm và hiệu chỉnh định kỳ.
6.9.1.2. Khi đào mái dốc bằng thiết bị nạo vét, tùy vào từng điều kiện cụ thể lựa chọn phương pháp
đào sau đây:
(1) Đào thành mặt cắt hình chữ nhật và cho phép mái dốc hình thành các góc nghỉ tự nhiên;
(2) Đào thành mặt cắt bậc thang hình thang gần đạt đến độ nghiêng theo thiết kế, chọn cao độ đào
bậc thang trong khoảng từ 1.0÷ 2.5m;
(3) Tàu nạo vét xén thổi được điều khiển bởi nhân viên có nhiều kinh nghiệm, bằng cách vừa di
chuyển ngang vừa nâng mũi dao để tạo nên mái dốc;
(4) Tàu nạo vét xén thổi sử dụng xe định vị, dụng cụ điều khiển mũi dao tự động và bộ hiển thị để
tiến hành điều khiển.
6.9.1.3. Khi tàu nạo vét tiến hành thi công, cần thường xuyên dùng cọc dẫn hướng hoặc máy móc định
vị để hiệu chỉnh vị trí tàu, bảo đảm vị trí nạo vét thực tế nằm trong phạm vi nạo vét thiết kế. Cọc thép
định vị trong tàu nạo vét xén thổi nên thường xuyên duy trì trên tim tuyến của mặt cắt nạo vét, kiểm
soát sự dao động bằng la bàn nên được kiểm tra định kỳ để bảo đảm tính chính xác của chiều rộng
nạo vét.
6.9.1.4. Đối với các công trình yêu cầu thi công với độ chính xác cao, tàu nạo vét xén thổi nên sử dụng
thước đo tiết diện nạo vét, tàu nạo vét hút bụng nên dùng đầu nạo vét hình ảnh điện tử hiển thị để kiểm
soát vị trí nạo vét.
6.9.1.5. Mái dốc luồng đào nên căn cứ theo yêu cầu thiết kế để tính toán chiều rộng của dốc, nạo vét
mặt cắt theo hình chữ nhật. Nếu lớp bùn quá dày thì nên phân lớp tiến hành nạo vét theo hình bậc
thang, sau khi để cho luồng đào tự nhiên sụp xuống, tiếp cận mái dốc thiết kế (Hình 3).
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6.9.2.5. Tàu xén thổi, tàu gầu xích khi thi công lớp dưới cùngnên thi công với độ sâu mỏng, đồng thời
thích hợp với tốc độ di chuyển chậm. Tàu nạo vét hút bụng khi nạo vét tầng dưới, nên cố định độ sâu
đầu nạo vét để tránh sót lại bất kì điểm cạn nào.
6.9.2.6. Đối với những công trình thi công trong thời gian dài, nếu thời gian thi công có thể xuất hiện sa
bồi, nên áp dụng phương thức nạo vét lớp trên cho đoạn có sa bồi thấp trước, lớp cuối cùng có sa bồi
nghiêm trọng nên để lại đến khi gần hoàn thành thi công thì tiến hành nạo vét. Đồng thời căn cứ vào thời
gian lúc thi công nạo vét dài ngắn khác nhau, cường độ sa bồi để lựa chọn phân đoạn nạo vét hợp lý.
6.9.2.7. Tại bến cảng, công trình bảo vệ bờ hoặc các công trình thuỷ lợi trước khi nạo vét, cần phải
tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của thiết kế để giám sát độ sâu và chiều rộng nạo vét, để tránh
nguy hiểm và bảo đảm sự an toàn cho công trình.
6.9.3. Giám sát và quản lý chất lượng cần phải phù hợp với những yêu cầu dưới đây:
6.9.3.1. Trong quá trình thi công, tàu nạo vét phải được tiến hành công tác tự kiểm tra, kiểm tra chất lượng
thi công qua lại với nhau, đồng thời làm tốt công tác ghi chép chất lượng tự kiểm tra và khu vực trong mỗi
ca thi công. Khi xuất hiện các vấn đề về chất lượng phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục.
6.9.3.2. Nên định kỳ tiến hành kiểm tra chất lượng thi công đối với các tàu nạo vét.
6.9.3.3. Trong thời kỳ thi công nên thường xuyên tiến hành giám sát đối với tuyến ống, vũng thải bùn,
bùn lỏng rỉ từ khu vực bồi đắp, sự chảy tràn của tàu nạo vét, sự thải bùn, để tránh việc tạo thành sa bồi
vào luồng đào.
6.9.4. Kiểm soát tiến độ công trình nên phù hợp với những yêu cầu sau đây:
6.9.4.1. Nên lập ra một kế hoạch tiến độ thi công và kế hoạch công việc mỗi tháng, mỗi tuần, đồng thời
thống kê tính toán lượng công trình hoàn thành thực tế của tàu nạo vét, tiến độ công trình vào mỗi
ngày, mỗi tháng, tiến hành so sánh giữa kế hoạch với hiệu suất công việc là hiệu suất sử dụng thời
gian, tiến hành giám sát một cách có hiệu quả đối với tiến độ công trình.
6.9.4.2. Khối lượng thể tích đất do tàu nạo vét hoàn thành mỗi ngày có thể áp dụng các phương pháp
dưới đây để tính toán:
(1) Khối lượng thể tích đất hoàn thành mỗi ngày có thể căn cứ vào tiến độ, chiều rộng, cao độ mặt
bùn bình quân trước khi nạo vét của công tác nạo vét và độ sâu nạo vét để tiến hành tính toán.
(2) Tàu nạo vét hút bụng kết hợp tàu chở bùn có thể căn cứ vào số lượng tàu nạo vét mỗi ngày và
khối lượng thể tích đất nạo vét được trong mỗi khoang chứa bùn, khối lượng thể tích chuyển trong
khoang chứa bùn có thể căn cứ vào trọng lượng vận chuyển của khoang chứa bùn để tiến hành
tính toán (tham khảo Phụ lục D).
(3) Năng suất của các tàu nạo vét thuỷ lực như: tàu nạo vét xén thổi, tàu hút bụng, tàu hút bụng
thủy lực có trang bị kế lưu lượng và kế nồng độ bùn cát có thể căn cứ vào số liệu thể hiện trên nồng
độ kế hoặc lưu lượng kế.
(4) Khi sử dụng những phương thức trên để tính toán khối lượng thể tích đất hoàn thành của tàu nạo vét,
nên tiến hành so sánh với hệ số hiệu quả nạo vét để hiệu chỉnh và giảm thiểu sai số trong việc tính toán.
6.9.4.3. Khối lượng thể tích đất hoàn thành thực tế trong mỗi tháng nên thông qua những khu nạo vét
hoặc những khu vực đã hoàn thành xả thải hoặc bồi đắp để tiến hành tính toán. Trong quá trình thi
công, mỗi tháng nên tiến hành một lần đo đạc, để làm căn cứ về tiến độ công trình, tính toán khối
lượng và tiến độ hoàn thành công trình và thanh toán trong hợp đồng. Phương pháp và yêu cầu đo đạc
trung gian nên đồng nhất với việc đo đạc trước khi nạo vét.
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6.9.4.4. Khi thống kê và tính toán khối lượng hoàn thành tiến độ công trình, cần thiết phải căn cứ vào
quy định trong hợp đồng, trừ ra khối lượng thể tích đất không tính tiền công. Khối lượng công trình
thực tế, khối lượng công trình tính phí đều nên thống kê lại để tiện lợi trong việc phân tích công trình.
6.9.4.5. Trong quá trình thi công nên thường xuyên tiến hành phân tích năng suất công việc với năng
suất sử dụng thời gian của tàu nạo vét, tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ công trình, đồng
thời áp dụng đối sách tương ứng.
6.9.4.6. Nếu sự chênh lệch giữa tiến độ công trình thực tế với kế hoạch quá lớn, ngoài việc nên kịp
thời điều chỉnh kế hoạch và áp dụng những biện pháp cần thiết ra, cũng nên cân nhắc kỹ càng việc gia
tăng lực lượng và thiết bị nạo vét.
6.9.5. Trong khu vực có sự bồi lắng, trong quá trình thi công nên tiến hành giám sát sa bồi. Đối với
những khu vực có bùn cát hoạt động mạnh và những công trình có thời gian thi công dài, nên định kỳ
tiến hành đo đạc mực nước, nồng độ bùn cát để phân tích sự biến đổi mực nước sau khi nạo vét, đồng
thời tính toán lượng sa bồi và độ dày sa bồi, tiến hành so sánh với thiết kế.
6.9.6. Các ảnh hưởng phát sinh trong quá trình nạo vét đối với môi trường xung quanh nên được cân
nhắc kỹ càng đối với những trường hợp dưới đây, ngoài việc quy hoạch giai đoạn thiết kế nên tiến
hành đánh giá tác động môi trường và đưa ra đối sách, trong giai đoạn thi công nên dựa vào yêu cầu
thiết kế để cố gắng giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng bất lợi đến môi trường.
6.9.6.1. Khi thi công trong khu vực nuôi trồng thuỷ sản, địa điểm giải trí, chỗ lấy nước sinh hoạt, địa
điểm mẫn cảm với môi trường hoặc những khu vực có các chất ô nhiễm, nếu như hợp đồng có quy
định thì phải tiến hành giám sát, kiểm soát độ đục và sự khuếch tán bùn cát mịn đối với môi trường.
Trong quá trình giám sát nên bố trí điểm quan trắc trong khu vực nhất định lân cận và miệng thoát
nước khu bồi đắp, quan trắc được sự biến đổi phát sinh trong quá trình nạo vét, tiến hành đối chiếu,
xác định có vượt quá tiêu chuẩn quy định hay không, và phạm vi ảnh hưởng của nó.
6.9.6.2. Khi thi công ở các khu vực có giới hạn về môi trường, nên sử dụng các biện pháp cần thiết,
phương pháp thi công hợp lý, cải tiến thiết bị nạo vét hoặc sử dụng thiết bị nạo vét chuyên dụng bảo vệ
môi trường, đồng thời bố trí màng ngăn bùn tại khu vực tác nghiệp hoặc cửa thoát nước để giảm thiểu
độ đục trong một phạm vị nhất định.
6.10. An toàn lao động
6.10.1. Tàu nạo vét và tàu hỗ trợ khi tác nghiệp cần phải phù hợp với những quy định dưới đây về an toàn:
6.10.1.1. Cần phải tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, sử dụng phương tiện
thủy và những quy định trong lĩnh vực cảng biển của địa phương, tuân thủ những quy tắc đường thuỷ khác.
6.10.1.2. Nhân viên công tác trên tàu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định và quy trình thao
tác an toàn giao thông trên biển, trên sông hồ, bảo đảm an toàn về vận hành đường thuỷ, đậu đỗ và
tác nghiệp.
6.10.1.3. Khi thi công tác nghiệp trên tàu cần phải bố trí đầy đủ đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu và tín
hiệu. Đèn chiếu sang, đèn báo hiệu và tín hiệu phải phù hợp với quy định của nhà nước. Tuyến ống
phao trên tàu nạo vét khi lưu thông trên đường thuỷ cần phải bố trí đèn chỉ thị và tuân theo quy chuẩn
báo hiệu hàng hải hiện hành của Nhà nước
6.10.1.4. Tàu thi công nên được trang bị thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến và thiết bị cứu sinh, đồng
thời phải đảm bảo trạng thái kỹ thuật của thiết bị luôn được tốt nhất.
6.10.1.5. Khi tác nghiệp trên tuyến ống thải bùn trên mặt nước phải mặc áo cứu sinh.
30

6.10.1.6. Trong quá trình thi công, tàu thi công nên được chuẩn bị tốt công tác an toàn phòng chống
gió bão, mỗi ngày đều phải cập nhật thông tin dự báo thời tiết, nắm bắt được tình hình khí tượng trên
biển, khi cần thiết phải cập bến trước thời hạn hạn tìm nơi tránh gió bão.
6.10.2. Tàu nạo vét trước khi thi công nên phối hợp với bộ phận giám sát cảng và cảng vụ khu vực tiến
hành nghiên cứu những vấn đề về nhiễu sóng của tàu tác nghiệp và tàu trên các tuyến đường thuỷ.
Nên lập ra những phương pháp phòng tránh tương tác lẫn nhau, đồng thời phận giám sát cảng hàng
hải phải phát thông báo hàng hải theo quy định của Nhà nước.
6.10.3. Khi thi công trong khu vực có nhiều sương mù, nên dựa vào những quy định trong quy tắc vận
hành đường thuỷ trong điều kiện sương mù, làm tốt công tác an toàn thi công trên biển, tránh xảy ra
tình trạng va chạm.
7. Thi công xử lý bùn cát nạo vét
7.1. Nguyên tắc chung
7.1.1. Xử lý bùn cát nạo vét có thể chia thành 2 loại: xử lý bùn cát nạo vét thông thường và bồi đắp tôn
tạo phục vụ đắp bãi, mở rộng bãi biển, ổn định tuyến đường bờ biển,...
7.1.2. Đối với giải pháp xử lý bùn cát nạo vét thông thường dưới nước phải tuân thủ theo các chỉ dẫn
theo thiết kế và các quy định về bảo vệ môi trường có liên quan hiện hành của Nhà nước.
7.1.3. Khi có nhu cầu tận dụng bùn cát nạo vét để bồi đắp tôn tạo bãi, mở rộng diện tích, lấn biển,...
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ngoài việc phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước còn
phải nghiêm túc thực hiện các quy định trong tiêu chuẩn này.
7.2. Các quy định trong thi công xử lý bùn cát nạo vét
7.2.1. Xử lý đất nạo vét đều phải phân tích và đánh giá từ góc độ kinh tế và bảo vệ môi trường.
7.2.2. Đất nạo vét được xem như một nguồn tài nguyên, ở những địa phương có điều kiện, phải dựa
vào chỉ tiêu vật lý học của chúng mà tận dụng triệt để, bao gồm cải tạo đất liền, lấn biển, làm công trình
nuôi bãi biển nhân tạo, xây dựng đảo nhân tạo và tạo môi trường sống cho các loại chim,…
7.2.3. Phương án xử lý đất nạo vét phải nhận được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền về bảo vệ
môi trường và phải hoàn thành trong giai đoạn thiết kế.
7.2.4. Khi sử dụng đất nạo vét để bồi đắp tôn tạo, trong điều kiện hiện trường cho phép, phải rút ngắn
khoảng cách vận chuyển bùn đất, ưu tiên sử dụng tàu nạo vét hút bùn.
7.2.5. Đối với công trình kết hợp nạo vét và bồi đắp tôn tạo, nếu kinh tế công trình hợp lý, cũng có thể
áp dụng các phương thức thi công như sử dụng gầu múc, tàu hút bùn liên hợp,… phun trực tiếp lên bờ
và bơm tiếp lực vận chuyển.
7.2.6 Bố trí và quản lý tuyến ống trong khu vực xử lý bùn cát nạo vét và bồi đắp nên phù hợp với các
quy định dưới đây:
7.2.6.1. Nhân công nên đặt miệng xả của đường ống thải bùn xa khu vực xử lý bùn cát nạo vét và bồi
đắp tôn tạo, để kéo dài lưu trình của bùn. Việc bố trí mạng lưới đường ống nên thoả mãn được yêu
cầu về cao độ thiết kế chuẩn, phạm vi khu xử lý và bồi đắp, độ dày bồi đắp, đồng thời nên cân nhắc kỹ
càng về sự ảnh hưởng của địa hình, địa mạo, hình thái hình học của khu xử lý bùn cát nạo vét và bồi
đắp tôn tạo đối với việc bố trí mạng lưới đường ống.
7.2.6.2. Khoảng cách giữa các tuyến ống thải bùn nên căn cứ vào yêu cầu thiết kế, công suất bơm bùn, đặc
tính của đất nạo vét và độ dốc để xác định. Độ dốc các loại đất bồi đắp trong quá trình thi công nên được đo
đạc thực tế tại hiện trường, khi không có điều kiện tiến hành đo đạc thực tế có thể tham khảo Bảng 4.
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Bảng 4. Độ dốc của các loại đất bồi đắp
Kích thước hạt (mm)

Mặt nước

Khu vực biển tĩnh

Khu vực biển có sóng gió

Bùn lắng, phù sa

1:100-1:300

Cát mịn

1:50-1:100

1:6-1:8

1:15-1:30

Cát trung bình

1:25-1:50

1:5-1:8

1:10-1:15

Cát thô

1:10-1:25

1:3-1:4

1:4-1:10

Đá cuội

1:5-1:10

1:2

1:3-1:6

7.2.6.3. Khoảng cách, phương hướng bố trí các tuyến ống, bố trí ống với ống trong khu vực đất cải tạo
ngoài việc cân nhắc các yếu tố trên ra, còn phải căn cứ vào tình hình thi công hiện trường, sự biến đổi
các nhân tố ảnh hưởng thi công để tiến hành điều chỉnh kịp thời, khoảng cách miệng ống thải bùn của
các loại đất bồi đắp tôn tạo tham khảo Bảng 5.
7.2.6.4. Trong quá trình thi công nên kịp thời quan trắc sự biến đổi về nồng độ bùn cát, đồng thời chú ý
sự lắng đọng tính chất đất trong khu vực đất bồi đắp tôn tạo có phù hợp với yêu cầu thiết kế hay
không, lúc cần thiết phải lấy mẫu thử nghiệm.
7.2.6.5. Trong suốt quá trình thi công, nên để cho tàu thi công, ống thải bùn, đê bao, miệng thoát nước
được làm việc phối hợp với nhau. Thiết lập hệ thống thông tin có hiệu quả đồng thời tiến hành trực ban
tuần tra, bất cứ lúc nào cũng nắm bắt được tiến độ, chất lượng, sự bồi đắp, sự xói mòn, đê bao và tình
trạng an toàn của miệng thoát nước tại khu bồi đắp tôn tạo.
7.2.7. Lắp đặt đường ống thải bùn phải phù hợp các quy định sau.
7.2.7.1. Phải ưu tiên lựa chọn tuyến đường ngắn nhất thẳng, lắp đặt hai bên ven đường quốc lộ, tránh
giao cắt với đường quốc lộ, đường sắt, kênh nước hoặc các công trình khác.
7.2.7.2. Độ cao cửa vào của đường ống trên đất liền phải lắp ở trên mực nước đỉnh triều trung bình để
tiện cho việc nối ống.
7.2.7.3. Giữa mặt bích ống thép thải bùn phải lắp gioăng làm kín, bắt buộc dùng keo cố định. Nền
móng dưới ống, vật đệm, giá đỡ phải cố định chắc chắn.
Bảng 5. Khoảng cách giữa các miệng ống xả bùn
Công suất máy hút bùn
(kW)

Phân loại
cấu tạo và
tính chất
Khoảng cách (m)
đất

<375

375-750

1500-2250

3000-3750

>5250

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

150

250

350

400

450

10 - 15

10 - 15

20 - 25

25 - 30

25 - 30

100

180

300

350

400

Hạng mục
phân loại
Đất sét
phù sa
mềm
Đất sét
phù sa
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Giữa ống xả bùn và đê bao
Giữa các ống chính
Giữa ống xả bùn và đê bao
Giữa các ống chính

Đất cát
nhỏ mịn

Giữa các ống nhánh

40

60

100

130

180

Giữa ống xả bùn và đê bao

10

10 - 15

20

20 - 25

20 - 25

Giữa các ống chính

80

150

250

300

350

Giữa các ống nhánh

30

50

70

80

120

5-6

10

15

20

20

60

120

200

250

300

20

40

50

60

100

Giữa ống xả bùn và đê bao
Đất cát
Giữa các ống chính
vừa, lớn
Giữa các ống nhánh

7.2.7.4. Khi áp dụng những loại ống đã qua sử dụng cần phải kiểm tra độ dày, thông qua mức độ cần
thiết của công trình để lựa chọn chiều dày phù hợp.
7.2.7.5. Khi chiều dài ống tương đối lớn thì phải phối hợp 2-3 tàu kéo hoặc neo tiến hành kéo dây và
hỗ trợ định vị vị trí đường ống. Tại khu vực tàu thuyền hoạt động khi làm chìm phải cảnh báo đề phòng
tai nạn.
7.2.7.6. Sau khi đánh chìm, hai đầu ống ngầm phải được cố định bằng neo, đồng thời lắp biển hiệu cảnh báo.
7.2.8. Thi công đê bao và miệng thoát nước phải phù hợp với những quy định dưới đây.
7.2.8.1. Đê bao phải được tiến hành phóng dạng theo bản vẽ thiết kế, khống chế sai lệch góc đo dây
cơ sở không được lớn hơn 12”, sai lệch tương đối về chiều dài không được lớn hơn 1/10000, chiều
cao đo dẫn không được thấp hơn yêu cầu kỹ thuật thủy chuẩn hạng 4. Khi tiến hành phóng dạng nên
men theo đường tim từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đê bao, cứ cách 25 - 50m đóng một cọc
gỗ, đánh dấu cao độ mặt đất và cao độ đỉnh đê bao, đồng thời dựa vào mặt cắt ngang đê bao dùng cọc
gỗ hoặc cọc đánh dấu căng dây theo chiều rộng đỉnh đê và chân mái dốc theo mặt cắt thiết kế.
7.2.8.2. Thi công đê bao bằng đất phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
(1) Phải lấy đất xây dựng, và phải cách chân dốc đê bao một khoảng cách nhất định lấy đất từ mặt
trong của đê để bảo đảm tính ổn định của đất bồi đắp tôn tạo.
(2) Đê bao bằng đất phải phân lớp xây dựng và đầm chắc theo từng lớp. Mỗi một lớp đất đắp nên
rải dày 0.3-0.5m, sau khi đầm thì rải lớp thứ hai cho đến khi đạt được đến độ cao đỉnh đê theo thiết
kế. Phần đỉnh và phần mái dốc của đê phải phẳng, đầm chắc.
7.2.8.3. Sai số cho phép khi thi công đê đất, cao độ đỉnh đê là ±0,1m, chiều rộng là ±0.1m.
7.2.8.4. Yêu cầu kỹ thuật thi công đê bao đá đổ có thể tham khảo những quy phạm có liên quan để tiến hành.
7.2.9. Thi công cửa cống thoát nước phải đáp ứng những yêu cầu dưới đây:
(1) Móng của cửa cống thoát nước phải đầm chắc;
(2) Chỗ kết hợp giữa cửa cống thoát nước và đê bao phải áp dụng biện pháp bảo vệ mái dốc, tránh
dòng chảy làm xói mòn;
(3) Cần phải bảo vệ chống xói đáy ở cửa cống thoát nước bằng đá đổ, túi vải địa kỹ thuật,…;
(4) Khi sử dụng cách chọn ống xả bùn làm cửa thoát nước, ống xả bùn phải thọc vào bên trong ao
bùn và phải vượt quá thân đê 1m, bùn giữa các ống với nhau phải đầm chắc, sự kết hợp giữa ống
thoát nước và đê phải chặt chẽ.
7.2.10. Trước khi tàu nạo vét bùn thi công, nhà thầu phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền về giám sát
luồng và khu nước sở tại phát hành thông báo vận chuyển tàu nạo vét bùn thi công, thông báo vận chuyển.
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7.2.11. Phân kỳ, phân khu và phân tầng xử lý và bồi đắp nên phù hợp với nhưng quy định dưới đây.
(1) Khi độ sâu nước khu vực xử lý hoặc bồi đắp tôn tạo đáp ứng được mớn nước của tàu nạo vét
hút bụng hoặc tàu chở bùn, đồng thời có điều kiện lưu thông, có thể sử dụng phương pháp phun
đắp dưới nước để tiến hành xử lý hoặc bồi đắp các bộ phận dưới nước. Phun đắp dưới nước nên
dựa vào thiết kế tổ chức thi công để phân nhóm, phân luồng để tiến hành theo trình tự. Sau khi
phun đắp đến một cao độ nhất định sẽ tiến hành bồi đắp tôn tạo.
(2) Thi công xử lý bùn cát nạo vét hoặc bồi đắp tôn tạo có thể hoàn thành trong 1 lần, nhưng trong
những trường hợp dưới đây có thể chia kỳ để hoàn thành:
- Khi lượng công trình quá nhiều, thời gian thi công dài, có thể phân kỳ để xử lý hoặc bồi đắp tôn
tạo, căn cứ vào yêu cầu khác nhau đối với nền móng và mục đích sử dụng hoặc là trình tự trước
sau có thể phân kỳ để hoàn thành
- Khi diện tích xử lý bùn cát nạo vét hoặc bồi đắp tôn tạo quá lớn, lượng công trình nhiều, có thể căn
cứ vào nhu cầu công trình và mục đích sử dụng để phân khu.
- Khi độ dày bồi đắp tôn tạo quá lớn, quy mô công trình lớn, có thể áp dụng phương pháp phân lớp
bồi đắp, độ dày mỗi lớp nên căn cứ vào yêu cầu thiết kế để phân định.
7.2.12. Phương thức thi công xử lý bùn cát nạo vét và bồi đắp tôn tạo của các loại tàu khác nhau nên
phù hợp với những quy định sau:
7.2.12.1. Phương án liên kết đường ống phun bùn từ tàu nạo vét với đường ống trên cạn nên căn cứ
vào tình hình cụ thể của hiện trường để lựa chọn và cần lưu ý các điểm sau:
- Mối nối liên kết của tuyến ống trên cao nên bố trí tại giàn giáo có giá đỡ, đồng thời có thể thích
ứng với sự co giãn theo phương ngang và sự di động theo hướng lên xuống.
- Giàn giáo có giá đỡ hỗ trợ nhất thiết phải kiên cố, đáng tin cậy, và thuận tiện trong việc lắp đặt,
tháo dỡ và sửa sữa.
- Khi tiến hành bồi đắp tôn tạo bãi sau bến, có thể trực tiếp lợi dụng bến cảng để làm giàn giáo hỗ
trợ, cần phải chú ý phòng giữ bến cảng, khi cần thiết có thể đặt thêm một xà lan nhỏ.
- Khi tác nghiệp trên tàu phun bùn cần phải chú ý sự thay đổi của đồng hồ đo chân không, đồng hồ
đo áp lực, đối với các loại đất tôn tạo sử dụng mức độ xói thủy lực khác nhau, để nồng độ được duy
trì sự ổn định, ngăn ngừa tình trạng miệng hút bùn bị mắc kẹt lại.
7.2.12.2. Tàu nạo vét hút bụng khi tiến hành thi công xử lý bùn cát nạo vét và bồi đắp tôn tạo, nên bố
trí hệ thống neo kiên cố và tin cậy. Phương thức và kết cấu liên kết của các tuyến ống thải bùn với tàu
phải được đơn giản tiện lợi đáng tin cậy, nên áp dụng các nút buộc nhanh gọn, tiện lợi trong việc lắp
đặt và tháo gỡ, đồng thời nên cân nhắc kỹ càng về sự ảnh hưởng của các yếu tố như sự lên xuống
của thân tàu, mực nước, sóng gió, tốc độ và hướng của dòng chảy.
7.2.12.3. Khi độ cao dâng mực nước của máy bơm hoặc khoảng cách vận hành của tàu nạo vét xén
thổi hoặc tàu phun đắp bùn không đủ, có thể bố trí thêm trạm bơm tiếp lực, cũng có thể móc nối bơm
bùn của cả hai tàu lại tiến hành thi công. Khi bố trí trạm bơm tiếp lực, nên để cho miệng hút vào của
bơm tiếp lực dư ra một áp lực là 0,1MPa.
7.2.12.4. Khi khu lấy đất cách khá xa với khu bồi đắp tôn tạo, lượng công trình bồi đắp tôn tạo tương
đối lớn, thời gian thi công cấp bách, có thể dùng các loại tàu khác nhau để tiến hành thi công. Tổ hợp
tàu cần phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế công trình và điều kiện hiện trường để xác định.
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7.2.13. Bãi sau bến trọng lực và công tác bồi đắp tôn tạo của các loại đất khác nhau cần phải phù hợp
với những quy định dưới đây:
7.2.13.1. Đối với bãi sau bến trọng lực hoặc phía sau tường chắn đất khi tiến hành bồi đắp tôn tạo, cần
phải cân nhắc việc ảnh hưởng của sự bồi đắp tôn tạo đối với tính ổn định của công trình kiến trúc.
7.2.13.2. Thi công bồi đắp tôn tạo những loại đất khác nhau cần phải phù hợp với những quy định sau:
(1) Khi độ bằng phẳng của công trình yêu cầu tương đối cao, đối với sỏi cuội, cát thô dễ dàng tích tụ tại
miệng ống thải bùn, trong quá trình thi công nên dùng máy ủi đất vừa ủi vừa tiến hành công tác san phẳng.
(2) Khi trong cát bồi đắp có chứa nhiều hạt đất mịn, thì khi thi công nên áp dụng những phương
thức thi công có hiệu quả, nếu trên tuyến ống thải bùn có bố trí ba ống thông, van chuyển hướng
hoặc lá chắn chuyển hướng thì trên miệng ống thải bùn lắp đặt cửa khuếch tán, lỗ thấm nước, cửa
che để phòng chống tình trạng bồi lắng tập trung.
(3) Khi tiến hành phun cát trên nền đất mềm, chỗ bồi lắng, nên căn cứ vào yêu cầu thiết kế hoặc
thông qua thí nghiệm để xác định độ dày của lớp cát phun của tầng thứ nhất, tránh độ dày tầng thứ
nhất quá lớn sẽ sinh ra hiện tượng sự bồi lắng ùn lại với nhau.
7.2.14. Khu vực bồi đắp tôn tạo thải ra nước dư, hàm lượng bùn cát khống chế nên phù hợp với các
quy định sau:
7.2.14.1. Việc thải ra nước dư từ khu vực bồi đắp tôn tạo phải đáp ứng được tiêu chuẩn trong quy định
bảo vệ môi trường của địa phương.
7.2.14.2. Những ảnh hưởng phát sinh đối với môi trường trong nghiệp vụ thi công công trình bồi đắp
tôn tạo phải phù hợp với những quy định liên quan trong tiêu chuẩn hiện hành.
7.2.15. Kiểm soát và quan sát lượng mất mát và lượng lún của khu bồi đắp nên phù hợp với những
quy định sau:
7.2.15.1. Trong quá trình thi công công trình cải tạo nên thường xuyên quan sát sự biến đổi của lượng
chứa cát trong nước thừa thãi ra của miệng thoát nước, đồng thời lấy mẫu định kỳ để thí nghiệm nồng
độ bùn cát trong nước thải ra. Nếu hàm lượng bùn cát tương đối cao, thì nên áp dụng phương pháp
nâng cao độ cao của miệng thoát nước hoặc áp dụng phương pháp điều chỉnh vị trí miệng ống ống
thải bùn để giảm bớt sự thất thoát lượng đất bồi đắp.
7.2.15.2. Khi tiến hành bồi đắp trên nền đất mềm, nên bố trí bàn đo lún tại khu vực bồi đắp, quan sát
giá trị độ lún của nền đất trong quá trình bồi đắp. Bố trí và quan trắc độ lún tuân theo các quy định hiện
hành, ngoài ra tuân theo các quy định sau:
(1) Bố trí và số lượng điểm quan trắc độ chìm lún nên căn cứ vào tình trạng tính chất khu vực bồi
đắp và yêu cầu công trình để xác định, nên bố trí theo mạng lưới đều với khoảng cách từ 50-100m,
khi địa chất có sự biến đổi tương đối lớn thì có thể gia tăng thêm mật độ thích hợp.
(2) Bàn đo lún nên bố trí tại bề mặt ban đầu của khu bồi đắp, và phải lắp đặt kiên cố, cọc quan trắc nên
vuông góc, bệ trụ phải đặt bằng phẳng với vị trí cũ, đỉnh và đuôi của cọc quan trắc nên vượt qua độ cao
bồi đắp khoảng 1m, khi độ dày bồi đắp quá lớn, cọc quan trắc nên được gia cố theo từng phần.
(3) Trong quá trình bồi đắp, phải tiến hành công tác duy tu đối với cọc lún để phòng tránh tình trạng
nghiêng lệch, hư hỏng.
(4) Sau khi bố trí bàn đo lún, trước khi bồi đắp nên đo đạc độ cao ban đầu phần dưới. Khi lắp đặt
trên nền đất mềm, nên đọc số liệu sau khi đã ổn định lún. Khoảng thời gian quan trắc độ lún nên căn
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cứ vào tính chất đất tại nền móng cũ và tiến độ bồi đắp để xác định, trong thời gian 3 tháng mỗi tuần
quan trắc 1-2 lần, sau thời gian 3 tháng mỗi tháng quan trắc 1 lần.
7.2.15.3. Khi tiến hành bồi đắp trên nền đất yếu, nên căn cứ vào số liệu yêu cầu thiết kế đối với việc
gia tải trong quá trình bồi đắp và giá trị độ lún quan trắc tại hiện trường, áp lực nước lỗ hổng, số liệu
chuyển vị ngang mặt nước của đê bao, kiểm soát tốc độ gia tải để bảo đảm tính ổn định của mái dốc
đê hoặc nền móng.
8. Công tác nghiệm thu
8.1. Quy định chung
8.1.1. Để phục vụ công tác nghiệm thu, cần thực hiện công tác kiểm tra chất lượng thi công đối với
hạng mục công trình, bộ phận công trình và toàn bộ công trình.
8.1.2. Các hạng mục công trình, bộ phận công trình và toàn bộ công trình đã nạo vét xong chỉ được
đưa vào sử dụng chính thức sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo những quy định của tiêu
chuẩn này và các quy định hiện hành của Nhà nước.
8.1.3. Công tác kiểm tra chất lượng công trình nạo vét bao gồm:
(1) Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét cơ bản gồm: Khu nước trước bến; bể cảng; luồng tàu;
khu vực neo tàu.
(2) Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét duy tu gồm: công trình nạo vét duy tu một lần và nạo vét
duy tu hàng năm.
(3) Kiểm tra chất lượng công trình đổ thải bùn nạo vét hoặc bồi đắp bãi gồm: Công trình đổ thải
hoặc bồi đắp và công trình đê bao.
8.1.4. Công tác nghiệm thu bao gồm các công việc sau
(1) Nghiệm thu thiết bị thi công nạo vét trước khi đưa vào sử dụng thi công công trình, nghiệm thu
công tác chuẩn bị mặt bằng khu vực cần nạo vét.
(2) Nghiệm thu giai đoạn thi công nạo vét;
(3) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, bộ phận công trình và toàn bộ công trình nạo vét
để bàn giao đưa vào sử dụng.
8.1.5. Thành phần tham gia nghiệm thu tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
8.1.6. Công tác nghiệm thu ngoài tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này còn tuân thủ các quy trình
kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.
8.1.7. Trong những vùng có nhiều sa bồi, công tác nghiệm thu và đo đạc được thực hiện theo từng
đoạn, chiều dài mỗi đoạn có thể từ 100m - 200m.
8.1.8. Đo đạc sơ bộ được tiến hành không sớm hơn 10 ngày trước khi tàu nạo vét hoạt động, còn đo
đạc hoàn công không chậm hơn 10 ngày sau khi kết thúc công việc.
8.2. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình nạo vét cơ bản
8.2.1. Quy định chung
8.2.1.1. Công trình nạo vét cơ bản cần tiến hành kiểm tra chất lượng đối với ba khu vực: vùng nước ở
giữa, vùng nước biên và mái dốc nạo vét.
8.2.1.2. Việc đo đạc của công tác kiểm tra chất lượng công trình nạo vét cơ bản cần phù hợp quy định
trong Phụ lục F.
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8.2.3. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét bể cảng
8.2.3.1. Phạm vi nạo vét của vùng nước bên trong đường biên đáy thiết kế công trình nạo vét bể cảng
không có sa bồi phải thoả mãn yêu cầu thiết kế. Mặt cắt nạo vét thực tế không được nhỏ hơn mặt cắt nạo
vét thiết kế. Nghiêm cấm xuất hiện điểm nông trong vùng nước bên trong đường biên đáy thiết kế. Phương
pháp kiểm tra là kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
8.2.3.2. Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét bể cảng có sa bồi cần phù hợp quy định dưới đây.
(1) Vùng nước ở giữa trong đường biên đáy thiết kế không được xuất hiện điểm nông.
(2) Khi địa chất đáy của vùng biên nạo vét là địa chất đáy trung bình hoặc đất cứng, không được
xuất hiện điểm nông; khi địa chất đáy là đất mềm, điểm nông không được xuất hiện liên tục tại một
vị trí mặt cắt hoặc lân cận mặt cắt trên mặt cắt ngang đo đạc, số điểm nông không được vượt quá
3% tổng điểm đo đạc của vùng nước này, giá trị nông của điểm nông không được vượt quá quy
định tại Bảng 6. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần
thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
Bảng 6. Bảng giá trị nông cho phép
Nước sâu thiết kế H(m)
Giá trị nông cho phép (m)

H <10,0

10,0 ≤ H ≤ 14,0

H > 14,0

0,05

0,1

0,14

8.2.3.3. Phạm vi nạo vét sườn mái dốc và độ dốc mái cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp
kiểm tra là kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
8.2.4. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét luồng tàu
8.2.4.1. Đối với nạo vét luồng tàu không có hoặc có ít sa bồi, phạm vi nạo vét của vùng nước nằm
trong đường biên đáy thiết kế cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Mặt cắt nạo vét thực tế không được nhỏ
hơn mặt cắt nạo vét thiết kế, vùng nước nằm trong đường biên đáy thiết kế nghiêm cấm xuất hiện
điểm nông. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến
hành kiểm tra thí điểm.
8.2.4.2. Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét luồng tàu có sa bồi phải phù hợp quy định dưới đây.
(1) Vùng nước ở giữa nằm trong đường biên đáy thiết kế không được xuất hiện điểm nông.
(2) Khi chất đáy của vùng biên là đất cứng trung bình, cứng, không được xuất hiện điểm nông; khi
chất đáy là đất mềm, điểm nông không được xuất hiện liên tục tại một vị trí mặt cắt hoặc cùng một mặt
cắt trên mặt cắt ngang đo đạc, số điểm nông không được vượt quá 2% tổng điểm đo đạc của vùng
nước này, giá trị nông của điểm nông không được vượt quá quy định tại Bảng 4. Phương pháp kiểm
tra là kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
8.2.4.3. Phạm vi nạo vét và độ dốc mái luồng cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là
kiểm tra bình đồ độ sâu và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
8.2.4.4. Nạo vét cải tạo, nâng cấp, mở rộng luồng tàu thì điểm nông và giá trị nông của thượng du và hạ du
của phao tiêu và bên trong, bên ngoài cho phép xuất hiện đều phải căn cứ tình hình cụ thể để xác định.
8.2.5. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét khu vực neo tàu
8.2.5.1. Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét khu vực neo tàu cần phù hợp quy định có liên quan
trong Mục 8.2.4. Mái dốc các bên có thể không cần kiểm tra.
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8.2.6. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét đá và thanh thải bằng nổ đá ngầm
8.2.6.1. Nạo vét đá và thanh thải bằng nổ đá ngầm cần thoả mãn yêu cầu thiết kế, trong khu vực nạo
vét không được xuất hiện điểm nông, độ sâu vượt quá bình quân không được lớn hơn 1m, chiều rộng
vượt quá bình quân không được lớn hơn 4m, sườn mái dốc các bên không được dốc hơn so với sườn
mái dốc thiết kế. Chi tiết sai số đối với một số loại tàu nạo vét đá xem Điều 4.7.3 và 4.7.4.
8.2.6.2. Kiểm tra chất lượng công trình thanh thải bằng phá nổ cần phù hợp với các quy định liên quan
trong tiêu chuẩn hiện hành.
8.3. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình nạo vét duy tu
8.3.1. Quy định chung
8.3.1.1. Phạm vi kiểm tra chất lượng công trình nạo vét duy tu là vùng nước nằm trong đường biên đáy
thiết kế, sườn mái dốc có thể không kiểm tra. Khi có yêu cầu đặc biệt đối với chất lượng sườn mái dốc
các bên, có thể căn cứ yêu cầu kỹ thuật tiến hành kiểm tra.
8.3.1.2. Căn cứ của kiểm tra chất lượng công trình nạo vét duy tu cần bao gồm tài liệu đo đạc độ sâu,
tài liệu thiết kế công trình và tài liệu đo đạc độ sâu trước khi nạo vét.
8.3.1.3. Công tác đo đạc của kiểm tra chất lượng công trình nạo vét duy tu cần phù hợp quy định tại
Phụ lục F.
8.3.1.4. Sơ đồ mặt cắt hoàn công của công trình nạo vét duy tu cần căn cứ theo mặt cắt thiết kế, tính
giá trị sâu vượt quá, tính giá trị rộng vượt quá và tài liệu hoàn công, được hiển thị trên Hình 4.
8.3.2. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét duy tu một lần
8.3.2.1. Phạm vi nạo vét và độ sâu nước của vùng nước nằm trong đường biên đáy thiết kế phải thoả
mãn yêu cầu thiết kế. Mặt cắt nạo vét không được nhỏ hơn mặt cắt nạo vét thiết kế. Phương pháp
kiểm tra nhằm kiểm tra bình đồ độ sâu hoàn công và sơ đồ mặt cắt ngang.
8.3.2.2. Đối với công trình nạo vét duy tu một lần mà bùn cát nạo vét là hạt trung, trạng thái cứng, vùng
nước nằm trong đường biên đáy thiết kế không được xuất hiện điểm nông. Phương pháp kiểm tra nhằm
kiểm tra bình đồ độ sâu hoàn công và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
8.3.2.3. Đối với công trình nạo vét duy tu một lần của chất đáy mềm và sa bồi, cần tiến hành kiểm tra
chất lượng riêng biệt đối với vùng nước ở giữa và vùng nước biên giới, đồng thời phải phù hợp với các
quy định dưới đây.
(1) Vùng nước ở giữa không được xuất hiện điểm nông. Phương pháp kiểm tra nhằm kiểm tra bình
đồ độ sâu hoàn công và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm tra thí điểm.
(2) Điểm nông vùng biên không được xuất hiện liên tục tại một vị trí mặt cắt hoặc cùng một mặt cắt
trên mặt cắt ngang đo đạc, số điểm nông không được vượt quá 3% tổng điểm đo đạc của vùng
nước này, giá trị nông của điểm nông không được vượt quá quy định tại Bảng 6. Phương pháp
kiểm tra nhằm kiểm tra bình đồ độ sâu hoàn công và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành
kiểm tra thí điểm.
8.3.3. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hàng năm
8.3.3.1. Công trình nạo vét duy tu hàng năm cần đạt đến độ sâu của tiêu chuẩn duy tu. Phương pháp
kiểm tra nhằm kiểm tra bình đồ độ sâu hoàn công và sơ đồ mặt cắt ngang, khi cần thiết tiến hành kiểm
tra thí điểm.
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8.3.3.2. Suất đảm bảo mực nước sâu chạy tàu hoặc suất đảm bảo độ sâu tiêu chuẩn duy tu của công
trình nạo vét duy tu hàng năm cần căn cứ theo tình hình thực tế để xác định hoặc căn cứ vào các tài
liệu tham khảo, tiêu chuẩn liên quan hiện hành của Nhà nước.
8.4. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình đổ bùn nạo vét và tôn tạo
8.4.1. Quy định chung
8.4.1.1. Căn cứ của kiểm tra chất lượng công trình bồi đắp tôn tạo và đê bao bao gồm hồ sơ thiết kế
công trình và tài liệu hoàn công.
8.4.1.2. Công trình đê bao vĩnh cửu cần tiến hành kiểm tra chất lượng độc lập; đê bao tạm thời phải
thoả mãn yêu cầu ổn định và an toàn.
8.4.2. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình bồi đắp tôn tạo
8.4.2.1. Nội dung kiểm tra chất lượng công trình bồi đắp tôn tạo bao gồm tính chất đất bồi đắp tôn tạo,
tiêu chuẩn khu bồi đắp tôn tạo và trình tự bồi đắp tôn tạo.
8.4.2.2. Tính chất đất bồi đắp tôn tạo cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kết hợp
giữa lấy mẫu kiểm tra với quan sát kiểm tra, số lượng lấy mẫu cần thoả mãn yêu cầu thiết kế.
8.4.2.3. Tiêu chuẩn khu bồi đắp tôn tạo cần thoả mãn yêu cầu thiết kế, phương pháp kiểm tra là đo đạc
địa hình đồng thời phù hợp với quy định trong Phụ lục F. Sai số cho phép, số lượng kiểm tra và
phương pháp kiểm tra của công trình bồi đắp tôn tạo cần phù hợp quy định trong Bảng 7.
8.4.2.4. Độ dày phân tầng và trình tự bồi đắp của công trình bồi đắp tôn tạo cần thoả mãn yêu cầu thiết
kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra tài liệu đo đạc và ghi chép trong quá trình thi công, khi cần thiết
cần quan sát kiểm tra.
8.4.3. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình đê bao
8.4.3.1. Kiểm tra chất lượng công trình đê bao bằng đá đổ cần phù hợp các quy định dưới đây.
8.4.3.1.1. Trước khi đổ đá cần kiểm tra nền đất và mái dốc bờ, nếu sa bồi và sạt lở bờ vượt quá yêu
cầu cần tiến hành xử lý. Phương pháp kiểm tra là là kiểm tra nhật ký thi công, dùng dọi đo sâu để kiểm
tra, xuyên kiểm tra và thợ lặn lấy mẫu kiểm tra.
8.4.3.1.2. Trình tự và tốc độ đổ đá cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra
kiểm tra nhật ký thi công, đồng thời quan sát kiểm tra.
8.4.3.1.3. Quy cách và chất lượng đá cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra
kiểm tra nhật ký thi công, đồng thời quan sát kiểm tra.
Bảng 7. Sai số cho phép, số lượng và phương pháp kiểm tra của công trình bồi đắp tôn tạo
TT

Hạng mục

Sai số
cho phép
(m)

1

2
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Cao
trình
trung
bình
bồi
đắp
Sai

Sau khi hoàn công, khi cao trình
trung bình bồi đắp tôn tạo thấp hơn
cao trình bồi đắp tôn tạo thiết kế
Sau khi hoàn công, khi cao trình
trung bình bồi đắp tôn tạo cho phép
có sai số âm, dương
Chưa

Bùn lỏng

+0,20

Số lượng và
đơn nguyên
kiểm tra

Khoảng cách
các điểm đo
trên sơ đồ

± 0,15

10÷15mm

±0,6

Khoảng cách

Điểm đo
đơn
nguyên

Phương pháp
kiểm tra

1

Dùng máy thuỷ
chuẩn phối hợp
với máy đo kinh
vĩ, máy toàn đạc
hoặc
RTKDGPS để đo lấy
giá trị trung bình.

1

Dùng máy thuỷ

số
lớn
nhất
cao
độ
bồi
đắp

san
bằng
bằng
máy
móc

Cát mịn, đất cát

± 0,7

Cát trung, thô

± 0,9

Đất sét trung, cứng

± 1,0

Đá sỏi

± 1,1

Đã được san bằng bằng máy móc

các điểm đo
trên sơ đồ
10÷15mm

± 0,3

chuẩn phối hợp
với máy đo kinh
vĩ, máy toàn
đạc hoặc RTKDGPS để đo
lấy giá trị độ
lệch lớn nhất

8.4.3.1.4. Công tác xử lý tiếp xúc của thi công phân tầng, phân đoạn tầng lọc ngược cần thoả mãn yêu
cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra kiểm tra nhật ký thi công, đồng thời quan sát kiểm tra.
8.4.3.1.5. Mặt cắt đê bao cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra tài liệu kiểm
tra, bản vẽ mặt cắt ngang và nhật ký thi công, đồng thời phải quan sát kiểm tra.
8.4.3.1.6. Sai số cho phép, số lượng và phương pháp kiểm tra của đê bao phải phù hợp quy định tại
Bảng 8.
Bảng 8. Sai số cho phép, số lượng và phương pháp kiểm tra của bờ bao vây rải đá

TT

Sai số cho phép
(mm)

Hạng mục

Trên
khô

Dưới
nước
-

1

Chiều rộng đỉnh đê
bao

± 150

2

Cao trình đỉnh đê
bao

+ 200
0

3

Đường viền
dốc đê bao

4

mái

-

± 200

± 300

Chiều dày các tầng
tầng lọc ngược

+ 50
0

+ 100
0

5

Chiều dày lớp lọc
ngược hỗn hợp

+ 100
0

+ 200
0

6

Trục tim tuyến đê
bao

± 200

-

Số lượng
và đơn
nguyên
kiểm tra

Mỗi mặt
cắt
(cứ 5 10m một
mặt cắt)

Mỗi mặt
cắt (Cứ 510m một
mặt cắt)

Điểm đo
đơn
nguyên

Phương pháp kiểm tra

1 hoặc 2

Dùng máy kinh vĩ và thước sắt hoặc
máy toàn đạc, RTK-DGPS để đo

Cứ 2m
một
điểm và
không
dưới 3
điểm

Đo bằng máy thuỷ chuẩn
Trên mặt nước dùng máy thuỷ
chuẩn
Dưới nước dùng quả cân nước đo sâu

Cứ 2m
một
điểm

Dùng máy đo lực nước, quả cân
nước đo sâu và thước thẳng

Cứ 15m
một
điểm

Dùng máy đo kinh vĩ và thước sắt
hoặc máy toàn đạc, RTK-DGPS

Chú ý: Giá trị đo thực của điểm đo trong mỗi hạng mục kiểm tra cần có 80% nằm trong phạm vi sai số cho
phép, còn lại tuy vượt quá phạm vi cho phép nhưng không được ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường.

8.4.3.2. Kiểm tra chất lượng đê bao bằng túi vải địa kỹ thuật cần phù hợp các quy định dưới đây.
(1) Chủng loại, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật của túi vải địa kỹ thuật cần thoả mãn yêu cầu thiết kế,
đồng thời phải phù hợp với quy định liên quan trong tiêu chuẩn hiện hành. Phương pháp kiểm tra là
kiểm tra tài liệu chứng minh và báo cáo kiểm tra vào công trường, đồng thời quan sát kiểm tra. Số
lượng kiểm tra nên là mỗi lô không lớn hơn 10.000m2 lấy một tổ mẫu.
(2) Hình thức may bao, liên kết và độ cứng múi may của túi vải địa kỹ thuật phải thoả mãn yêu cầu
thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra báo cáo thí nghiệm, đồng thời quan sát kiểm tra. Số
lượng kiểm tra có thể căn cứ quy mô công trình mỗi 1000-5000m2 lấy một tổ mẫu.
(3) Chất đất, cấp phối và hàm lượng bùn của vật liệu đắp đầy phải thoả mãn yêu cầu thiết kế.
Phương pháp kiểm tra là kiểm tra báo cáo thí nghiệm.
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(4) Cấp phối lớn nhỏ của tủi đổ đầy cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm
tra nhật ký và biên bản thi công đồng thời quan sát kiểm tra.
(5) Độ đầy trong túi đổ đầy cần kiểm soát tại 75% - 85% thể tích túi. Phương pháp kiểm tra là kiểm
tra thí điểm, số lượng kiểm tra bằng 5% số lượng túi.
(6) Mặt cắt đê bao cần thoả mãn yêu cầu thiết kế. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra mặt cắt và biên
bản thi công, sai số cho phép, số lượng và phương pháp kiểm tra cần phù hợp quy định tại Bảng 9.
Bảng 9. Sai số cho phép, số lượng và phương pháp kiểm tra của bờ bao vây bằng túi đo đầy
Sai số cho phép
TT

Hạng mục
tim

Công trình
trên cạn

± 1500mm

± 500mm

1

Trục
bao

2

Cao trình đỉnh
đê bao

± 150mm

± 100mm

3

Chiều
rộng
đỉnh đê bao

+ 120mm
-150mm

+100mm
-100mm

4

Mái
bao

5

Túi
tiêu
chuẩn

dốc

đê

Công trình
dưới nước

đê

Đơn nguyên
và số lượng
kiểm tra

Mỗi mặt cắt
(men theo
hướng trục tim
đê bao cứ 20m
một mặt cắt)

± 10%

Chiều
dài

+ 1%
-0,5%

Chiều
rộng

+1%
-0,5%

Căn cứ theo
10% số lượng
túi lấy mẫu
kiểm tra

Điểm
đo đơn
nguyên

Phương pháp
kiểm tra

1

Dùng máy đo kinh vĩ
hoặc GPS

1

Dùng máy đo nước
sâu, GPS, máy thuỷ
chuẩn hoặc máy đo
kinh vĩ

2

Dùng máy đo kinh vĩ,
máy thuỷ chuẩn và
thước sắt

2

Dùng máy đo nước
sâu, máy đo kinh vĩ
hoặc GPS

2

Dùng thước sắt

Chú ý: Giá trị đo thực của điểm đo trong mỗi hạng mục kiểm tra cần có 80% nằm trong phạm vi độ lệch cho
phép, còn lại tuy vượt quá phạm vi cho phép nhưng không được ảnh hưởng đến công tác sử dụng bình
thường.

8.4.3.3. Kiểm tra chất lượng đê bao có chức năng bảo vệ bờ, cần phù hợp với quy định liên quan của
tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.
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PHỤ LỤC A
(Tham khảo)
XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THI CÔNG CỦA MÁY BƠM BÙN VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN
Khi tính toán đặc tính máy bơm, đường ống dẫn và xác định tính hợp lý trong thi công, nên tham khảo
những quy định dưới đây.
A.1 Đặc tính xả nước của máy bơm bùn
(1) Áp lực dâng nước thực tế đo được của máy bơm được tính toán theo công thức:


v 2  v 12
H  M d  1,333M s  9,807  Z  2
2g






(A-1)

Trong đó:
H: Độ cao độ dâng nước của máy bơm (kPa)
Md: Số ghi đồng hồ đo áp suất (kPa)
Ms: Số ghi đồng hồ đo chân không (cm Hg), nếu là bơm dưới nước, Ms có thể là giá trị áp
lực M’s (kPa), thì 1,333Ms trong công thức sẽ đổi thành M’s;
Z: Khoảng cách vuông góc từ điểm đo máy cảm biến đồng hồ đo áp suất đến giữa điểm đo
máy cảm biến đồng hồ đo chân không (m), đối với đồng hồ đo áp suất dạng cơ khí, khi ống
liên tiếp có chứa nước, thì Z sẽ là khoảng cách điểm đo vuông góc từ đồng hồ đo áp suất
đến giữa điểm đo đồng hồ chân không Z’
v2: Tốc độ truyền trong ống thải bùn (m/s)
v1: Tốc độ truyền của ống hút vào (m/s)
g: Gia tốc trọng lực (m/ s2)
(2) Công suất hút của máy bơm dùng thiết bị đo mô-men xoắn và đồng hồ đo vận tốc quay, dựa theo
công thức:

Np 

M p .n p
9550

(A-2)

Ký hiệu trong công thức:
Np: Công suất trục bơm (kW)
Mp: Mô-men xoắn trục bơm (N.m)
np: Vận tốc quay của bơm (r/min)
(3) Công suất nước của máy bơm là công suất truyền chất lỏng của máy bơm, căn cứ vào công thức:

Nu 

H.Q.
100

(A-3)

Trong đó:
Nu: Công suất nước của máy bơm (kW)
H: Độ cao độ dâng nước của máy bơm (kPa)
Q: Lưu lượng máy bơm (m3/s)
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 : Mật độ chất lỏng trong bơm (kg/m3)
(4) Hiệu suất của động cơ diesel tính toán theo công thức sau.

Ne 

Pe .VH .n c
x10 3
30 

VH  i.

.D 2
.L
4

(A-4)

(A-5)

Trong đó:
Ne: Hiệu suất động cơ diesel (kW)
Pe: Áp lực hiệu quả trung bình trong xi lanh, đơn vị dùng 105Pa hoặc 0,1MPa để biểu thị, đối với
động cơ diesel loại trung có thiết kế tăng áp cao, Pe = 1,2-1,9kPa
VH: Dung tích xi lanh trong động cơ diesel
i: Số xi lanh
D: Đường kính trong xi lanh (m)
L: Lộ trình pittong (m)
nc: Vận tốc quay động cơ diesel (r/min)

 : Số lộ trình của mỗi chu kỳ, 4 lộ trình thì  lấy bằng 4, 2 lộ trình thì  lấy bằng 2.
(5) Mô men xoắn hữu hiệu của động cơ diesel có thể dùng công thức:

Me 

9550.N e
nc

(A-6)

(6) Hiệu suất chuyển động động cơ diesel tính theo công thức (A-7)

M p  t N e

(A-7)

Trong đó
Np: Công suất có thể lợi dùng của máy bơm (kW)
Ne: Hiệu suất động cơ diesel (kW)
t: Công suất chuyền, nên áp dụng giá trị dưới đây:
Hộp số giảm tốc độc đơn cấp. 0,97-0,99
Hộp số giảm tốc độ song cấp, 0,94-0,97
Ổ trục trung gian chuyển động trượt, 0,997-0,998
Khớp nối thuỷ lực, 0,96-0,98
Truyền tải dòng điện một chiều, 0,85-0,90
Truyền tải dòng điện xoay chiều, 0,88-0,94
(7) Hiệu suất bơm bùn được tính theo công thức (A-8)


Trong đó:
44

Nu
x100
Np

(A-8)

Nu: Công suất nước máy bơm bùn (kW)
Np: Công suất chuyển nhập trục bơm bùn (kW)
(8) Khi thay đổi tốc độ quay bơm bùn, sự biến đổi của độ cao độ dâng nước của bơm bùn, lưu lượng,
công suất được tính theo công thức (A-9).

Q n

Q' n '

H n
 
H'  n ' 

2

Np

n
 
H'p  n ' 

3

(A-9)

(9) Khi lượng cắt đường kính ngoài của quạt bơm không lớn, thì sự biến đổi của độ cao độ dâng nước
máy bơm, lưu lượng và công suất sẽ tính theo công thức (A-10).

Q D2 '

Q' D 2

H'  D' 2 


H  D 2 

2

N'  D' 2 


N  D 2 

3

(A-10)

Công thức cắt quạt bơm do IHC Hà Lan đề xuất là công thức (A-11)

D' 2  0,983.D 2

n'
n

(A-11)

Trong đó:
D2, D2’: lần lượt là đường kính cánh quạt của trước sau khi cắt, chỉ cắt cánh quạt, không cắt vách
quạt
n: Tốc độ quay hạn định của cánh quạt trước khi cắt;
n’: Trong quá trình công tác xuất hiện tình trạng tuyến ống quá ngắn, lưu lượng quá lớn, động cơ
diesel đầy phụ tải (mo men xoắn) thì chỉ có thể mở đến tốc độ quay.
Công thức (A-11) áp dụng trong phạm vi n’ = (0,75-0,95)n.
A.2. Chuyển đổi đặc tính bùn lỏng của bơm bùn.
(1) Độ cao độ dâng bùn - đặc điểm lưu lượng nên dùng công thức (A-12) để chuyển đổi, mật độ bùn m
của các loại đất khác nhau và nồng độ thể tích hạt C căn cứ vào công thức (A-12) để tính toán, nồng
độ thể tích hạt tính theo công thức (A-14)

Hm  H w K H ( m  1)  1

(A-12)

 m  (   w )   w

(A-13)

C
Trong đó:

   w 
s   w

(A-14)

Hm: Độ cao độ dâng bùn của bơm (kPa);
Hw: Độ cao độ dâng nước trong của bơm (kPa);

 m : Mật độ bùn (t/ m3);
KH: Hệ số chuyển đổi tính chất đất, lấy theo bảng A.1;
: Khối lượng riêng của đất tự nhiên (t/ m3);

 w : Khối lượng riêng, nước biển lấy bằng 1,025, nước ngọt lấy 1,00(t/m3);
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p: Nồng độ thể tích đất tự nhiên của bùn (%);
C: Nồng độ thể tích hạt (%);

s : Khối lượng riêng hạt bùn cát (t/m3).
Bảng A.1 : Giá trị KH
Loại đất

Phù sa, đất sét, đất mùn

Cát nhỏ, vừa

Cát thô, đá cuội

KH

0,75

0,50

0,25

(2) Công suất bơm bùn - chuyển đổi đặc tính lưu lượng nên áp dụng công thức tính (A-15)

Nm  Nw K N ( m 1)  1
Trong đó:

(kW)

(A-15)

Nm, Nw: Công suất trục bơm bơm bùn, nước trong (kW)
KN:

Hệ số tính chất đất

Giá trị KN áp dụng theo Bảng A.2.
Bảng A.2: Hệ số chuyển đổi tính chất đất công suất bơm
Loại đất

Phù sa, đất sét, đất mùn

Cát nhỏ, vừa

Cát thô, đá cuội

1,0

0,8

0,6

KN

(3) Hiệu suất bơm bùn - tính năng lưu lượng được tính theo công thức sau:

m  w

K H (  m  1)  1
K N (  m  1)  1

(A-16)

Trong đó: m, w Hiệu suất vận bơm chuyển bùn và nước trong (%)
A.3. Tính toán đặc tính đường ống dẫn.
A.3.1. Tổng lượng nước tiêu thụ của đường ống dẫn được tính theo công thức (A-17), “phần thứ nhất”
trong công thức là tổng lượng nước hút vào của đường ống dẫn, “phần thứ 2” là tổng lượng nước thải
ra của đường ống dẫn.


 
L v2
v2
v2
L v2
v2
L v2 
h w   w1 s . s   1 s   w s   w Z p    w 2 d1 . d1    2 d1   w 3 d 2 . d 2  
D s 2g
2g
2g
D d1 2g
2g
D d 2 2g 

 


v d2 2
v d2 2
v s2





  w ( Z p  Z) 
w
w
  3 2g
2g
g


Trong đó:
hw: Tổng lượng nước trong tiêu thụ của đường ống dẫn (m,);

 w1 : Hệ số ma sát xuôi công trình ống hút bùn;
Ls: Độ dài của ống hút bùn (m);
vs : Tốc độ trung bình của ống hút bùn (m/s);
Ds: Đường kính trong ống hút bùn (m);
Ld1: Độ dài ống thải bùn trên tàu (m);
Dd1: Đường kính trong ống thải bùn trên tàu (m);
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(A-17)

w2 : Hệ số ma sát xuôi công trình ống hút bùn trên tàu;



: Tổng hệ số lực cản phụ kiện ống thải bùn trên tàu;

Dd2: Đường kính trong ống trên bờ, dưới nước, mặt nước (m);
Ld2: Độ dài ống thải bùn bằng sắt trên bờ, dưới nước, mặt nước (m);

w3 : Hệ số ma sát các bộ phận phụ kiện ống thải bùn trên bờ, dưới nước, trên mặt nước (m/s);
vd1: Tốc độ thải bùn trên tàu (m/s);
vd2: Tốc độ thải bùn trên bờ, dưới nước, trên mặt nước (m/s);
Z:

Khoảng cách vuông góc từ mặt nước đến trung tâm cửa ra ống thải bùn(m);

Zp: Độ sâu nằm dưới mặt nước của trung tâm bơm bùn (m);
g:

Gia tốc trọng trường (m/ s2);

w: Khối lượng riêng của nước (t/ m3).
A.3.2. Nếu Dd2 = Dd1, đồng thời quy đổi sức cản cục bộ thành độ dài đoạn ống thẳng, từ công thức (A17) có thể giản lược thanh công thức (A-18)

L v2
L v2
v2
h w   w1  1s . s   w 2  1d1 . d1   w d1   w Z
Ds 2g
Dd1 2g
2g

(A-18)

Trong đó: L1s - Tổng đồ dài ống hút bùn sau khi quy đổi (m);
L1dl -Tổng độ dài ống thải bùn sau khi quy đổi (m).
Giá trị của hệ số sức cản trong các loại công thức, đặc biệt là hệ số sức cản của ống thải bùn trên
bờ, dưới nước, trên mặt nước nên áp dụng giá tị đo đạc thực tế, trong trường hợp không có giá trị đo
thực tế thì có thể áp dụng những số liệu trong Bảng A.3 và A.4 để tiến hành tính toán.
Bảng A.3: Hệ số sức cản của đường kính ống khác nhau và hệ số sức cản cục bộ giảm do chiết
giảm độ dài
D(m)

0,2

0,3

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,8

0,019

0,017

0,0153

0,0146

0,0142

0,0138

0,0135

0,0132

0,0130

0,0125

w
L0(m)
Phụ
kiện 



Khớp
cầu
Van

0,12

1,3

2,1

3,1

3,7

4,2

4,8

5,3

5,9

6,5

7,7

0,15

1,6

2,6

3,9

4,6

5,3

6,0

6,7

7,4

9,6

9,6

1,2

12,6

21,1

31,1

37,0

42,2

47,9

53,3

59,0

64,6

76,8

0,8

8,4

14,1

20,9

24,7

28,2

31,9

35,6

39,4

43,1

51,2

0,18

1,9

3,2

4,7

5,5

6,3

7,2

8,0

8,9

8,9

11,5

2,0

21,1

35,1

52,5

61,6

70,4

79,8

88,8

98,4

107,6

128,0

Khớp
nối T
Ống
mẫu
Miệng
hút
lưỡi
xoắn
Thùng
đựng
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đá

Bảng A.4: Tỉ lệ quy đổi chiều dài ống của ống dẫn trên tàu, trên nước đối với ống dẫn trên cạn
Các loại đường ống

Tỉ lệ quy đổi chiều dài ống thẳng sắt

Chú thích

2,3-2,5

Bao gồm những hao mòn về
dẫn nhập và ống cong

1,2-1,3

Mối nối cao su

1,0-1,1

Mối nối hình cầu

1,0

Ống sắt thẳng

Ống dẫn trên tàu

Ống dẫn trên mặt nước
Ống dẫn trên cạn

A.3.3. Đặc tính đường ống dẫn nếu quá phức tạp, thì nên dùng số liệu thử nghiệm thực tế và thông
qua đặc tính nước trong để tiến hành quy đổi:
(1) Đất cát áp dụng công thức (A-19) và công thức (A-20) để quy đổi:
3
 

2


v
g.d s . s  1  2 
 m   w 1  C.K D 
 
g.D. s  1
vss2
 




ds 

(A-19)

1
5

0.2x 
i 1

1
d si

(A-20)

Trong đó:

 w : Hệ số sức cản nước trong
v: Tốc độ chuyển lưu bình quân bơm bùn đường ống dẫn( m/s)
D: Đường kính ống dẫn (m)
g: Gia tốc trọng trường (m2/s)
C: Nồng độ thể tích hạt
ds: Đường kính bình quân hạt (m)
dsi: Kích thước hạt tương ứng khi lượng sàng lọc cấp hạt kết hợp với trên đồ thị là 10%, 20%, 50%,
70%, 90%.
vss: Vận tốc chìm lắng hạt đất cát (m/s)
KD: Hệ số thực nghiệm, lấy 121,0
(2) Phù sa và đất sét áp dụng công thức quy đổi như sau:

v2
v2
 h 



1

C
(


1
)



. m


w
s
w
D.2g
D.2g
 L  m
Trong đó:

 h 

 : Giá trị thất thoát lượng nước đường ống dẫn của độ dài (m) 1 đơn vị bùn
 L  m
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(A-21)

w: Hệ số ma sát đường ống dẫn nước trong;
D: Đường kính trong đường ống dẫn (m)
v: Vận tốc bình quân bùn trong ống dẫn (m/s)
C: Nồng độ thể tích hạt trong bùn (%)
s: Mật độ hạt (t/ m3)
m: Mật độ bùn (t/ m3)
(3) Tổng lượng tiêu thụ nước trong bùn của ống dẫn tính toán theo công thức :

h m    ms

 m

2

v s2
L s v s2
 m
.  y(  m   w )
2g
D s 2g

(A-22)

 L d .v d2

2
d

v
v
   md
 m
 mZ
2g
2g
D d .2g

Trong đó:
hm: Tổng lượng nước trong bùn của ống dẫn (trụ nước m);
vs, vd: Tốc độ chuyển lưu bình quân của ống hút, thải bùn (m/s);

 L : Tổng độ dài ống thải bùn từ miệng thoát đến miệng thoát ống thải bùn của bơm (m);
  ,   : Tổng hệ số lực cản cục bộ nút buộc ống thải bùn, hút bùn, có thể dựa vào công thức
d

ms

md

(A.0.3-3) và (A.0.3-5) để quy đổi;
y: Khoảng cách giữa mặt nước với đáy biển là độ sâu nạo vét;
Z: Độ cao thải bùn là cao độ từ mặt nước đến trung tâm miệng thoát ống thải bùn (m).
(4) Tham số tính của các loại đất có thể tham khảo số liệu Bảng A.5 dưới đây để chọn ra:
Bảng A.5: Bảng tham số tính chất đất
Hạng mục

Phù sa

Đất sét

Cát mịn

Cát thô

Đá cuội

Đường kính hạt ds (mm)

-----

----

0,175

1,00

4,00

Mật độ hạt (t/m3)

2,65

2,7

2,70

2,70

2,70

Mật độ đất tự nhiên (t/m3)

1,75

1,80

1,85

2,00

2,00

15,0

60,0

175,0

Tốc độ chìm lắng hạt vss (mm/s)

A.4. Xác định tốc độ chuyển lưu thực dụng và tốc độ chuyển lưu giới hạn
A.4.1. Tốc độ chuyển lưu giới hạn được xác định bằng công thức dưới đây:
(1) Phù sa, đất sét có đường kính hạt bình quân nhỏ hơn 0.05mm và đất vụn, tốc độ chuyển lưu giới
hạn được tính dựa trên công thức:

v c  0.928.C 0.105 d s0.056 2gD s  1

(A-23)

Trong đó:
vc: Vận tốc lưu chuyển giới hạn bùn (m/s);
g: Gia tốc trọng trường (m/ s2);
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C: Nồng độ thể tích hạt (%);
D: Đường kính trong ống thải bùn (m);
ds: Đường kính hạt bình quân của hạt (mm);

s : Tỷ trọng của hạt bùn cát (t/ m3).
(2) Đất cát có đường kính hạt bình quân nhỏ hơn 0,05mm thì được tính theo công thức:

v c  (90C)1/ 3 .g1/ 4 .D1/ 2 .v1ss/ 2 .d s1/ 4

(A-24)

Trong đó:
vss: Tốc độ chìm lắng của hạt trong điều kiện nước tĩnh (m/s);
ds: Đường kính hạt bình quân của hạt cát (m).
A.0.4.2 Tốc độ chuyển lưu thực dụng tức là tốc độ chuyển lưu kinh tế, nên căn cứ vào công thức:

v p  K v .v c

(A-25)

Trong đó:
vp: Tốc độ chuyển lưu thấp nhất thực dụng (m/s);
vc: Tốc độ chuyển lưu tạm thời (m/s), căn cứ vào nồng độ bình quân bùn chuyển để tính;
Kv: Hệ số, chọn lọc theo Bảng A.6.
Bảng A.6: Hệ số tốc độ chuyển lưu thực dụng
Loại đất

Phù sa, đất bụi

Cát bụi

Cát thô, cát vừa

Cát thô, đá cuội

Kv

1,10

1,20

1,25

1,30

Tốc độ chuyển lưu thực dụng nên chọn lọc theo những yêu cầu dưới đây:
(1) Nên cố gắng để nồng độ được cao nhất, không để nồng độ bị ảnh hưởng của việc tốc độ
chuyển lưu nâng cao.
(2) Tránh cho lực ma sát bùn với đường ống dẫn tăng cao, khi ma sát đất hạt vụn tương đối nhỏ thì
có thể tăng thêm tốc độ chuyển lưu thích hợp.
(3) Tính chất đất phức tạp, nồng độ biến đổi quá lớn, lưu lượng có thể tăng lên một cách hợp lý.
(4) Tốc độ chuyển lưu tương đối cao thì phải tăng thêm ma sát, công suất bơm bùn và tổng tiêu thụ
dầu, nếu có thể nâng cao năng suất thì lưu lượng nhân với nồng độ, nhưng phải thấp hơn tỉ suất
tiêu hao dầu, như vậy vẫn lấy tốc độ chuyển lưu tương đối cao.
(5) Sự chọn lọc tốc độ chuyển lưu thực dụng nên tương ứng với tỉ suất sản lượng nạo vét. Tỉ suất
sản lượng nạo vét của tàu nạo vét hút xoắn không những có liên quan đến tính năng, công suất
của lưỡi xoắn và tính chất đất, mà còn liên quan đến độ sâu nạo vét lúc bơm không có nước và lưu
lượng hút vào của bơm.
Ghi chú: Tỉ suất tiêu hao dầu qs chỉ độ lớn nhỏ lượng tiêu hao nhiên liệu của mỗi m3 chuyển đến 1000m để đánh
giá tính kinh tế đó, nhưng cũng có thể dùng lượng vận chuyển bùn(m3) của mỗi kW.h để đánh giá tính kinh tế đó.

A.0.4.3 Sự hình thành bóng đất sét có sự ảnh hưởng tương đối lớn đến sự vận chuyển của đường
ống, khi giới hạn chất lỏng cao hơn 35%-50%, thấp hơn 80%-120%, giới hạn dẻo cao hơn 20%-30%,
mật độ đất cao hơn 1,5-1,7 t/m3, cường độ cắt lớn hơn 25-50 kPa thì sẽ dễ dàng hình thành bóng đất
sét. Lúc này, tình trạng thi công của bơm bùn không ổn định, cũng sẽ dễ xuất hiện hiện tượng mắc
50

nghẽn ống
g dẫn. Vì vậ
ậy, nên áp dụng
d
thi cô ng tốc độ chuyển
c
lưu cao nhất cóó thể, để giảm bớt lựcc cản
đường ống
g, tiết kiệm nhiên liệu.
A.5. Xác đ
định khu côn
ng tác giữa bơm bùn vvới đường ống
ố dẫn.
(1) Căn cứ vào tính
h năng thiếtt bị và tính cchất đất, tín
nh toán và vẽ
v ra đồ thị bùn H-Q củ
ủa bơm bùn
n:
H-Q nên dựa vào tốc độ chuyển độ
ộng bơm bù
ùn khác nha
au và nồng độ khác nh
hau để vẽ;
Đồ thị H
Đồ thị H
H-Q nên nhận được Momen xoắn
n không đổi và giới hạn
n công suấtt không đổi (phần bên phải
này khô
ông thể hiện
n)
(2) Trên
n cùng một biểu đồ, că
ăn cứ vào ttình trạng tạ
ạo thành củ
ủa tuyến ốnng và tính chất đất đối ứng,
khi tính toán và vẽ ra đồ thị đặ
ặc tính đườ
ờng ống lúc nồng độ khác nhau.
n cứ vào tính toán tính chất đất đố
ối ứng và biểu thị đườn
ng giới hạn của tốc độ chuyển lưu
u giới
(3) Căn
hạn tươ
ơng ứng.
(4) Căn
n cứ vào tính năng xâm
m thực khí đ
để vẽ ra giớ
ới hạn của giới
g hạn trêên tốc độ lưu chuyển tư
ương
ếu không có
ó số liệu thự
ực nghiệm, ccó thể dựa vào 80kPa để tính toáán).
ứng (nế
(5) Xácc định tuyến
n ranh giới tốc độ giả m động cơ
ơ diesel: không được tthấp hơn tố
ốc độ vận hành
ngạch đ
định 70%, đối
đ với động
g cơ diesel tốc độ cao có trang bịị máy tăng áp thì khôn
ng nên thấp
p hơn
tốc độ vvận hành ng
gạch định 80%-85%.
(6) Phân tích khu công
c
tác của
a bơm bùn với đường ống dẫn, xe
em biểu đồ A.0.5.

nh A.0.5: Biiểu đồ biểu
u thị khu cô
ông tác đư
ường ống vận chuyển
n bùn của bơm
b
bùn
Hìn
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PHỤ LỤC B
(Tham khảo)
HƯỚNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ NẠO VÉT

B.1. Lựa chọn thiết bị nạo vét tiến hành lựa chọn bước đầu có thể tham khảo bảng B.1 nhưng cần chú
ý các vấn đề sau:
(1) Các loại tàu được liệt kê trong bảng chủ yếu là các loại tàu nạo vét bùn trong và ngoài nước hiện
nay, có tính chỉ đạo nhưng đối với mỗi loại tàu nạo vét bùn đã lựa chọn, đều phải căn cứ tình trạng
kỹ thuật của thiết bị tiến hành phân tích cụ thể.
(2) Mức độ khó dễ điều khiển thiết bị nạo vét phải coi là một nhân tố quan trọng trong lựa chọn thiết
bị nạo vét.
(3) Khi công trình cần điều nhiều chủng loại hoặc nhiều thiết bị nạo vét, cần xem xét phương án nạo
vét cụ thể, phải đánh giá tính kinh tế và tính hợp lý của phương án, đồng thời xem xét tính năng
hoạt động đồng thời của thiết bị nạo vét và sự can nhiễu lẫn nhau của chúng.
Bảng B1. Hướng dẫn lựa chọn thiết bị nạo vét
Lựa chọn

Tàu cào hút (khoang chứa m3)

loại thiết bị
6500

Nhân tố

5400

ảnh hưởng
0

2

2

1

Phân
cấp đặc
tính
công
trình
nạo vét
đất đá
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4500

2300

1500

500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4500
(trong 1
ngày)

(tải trọng)

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

4

4

5

4

3

3

4

X

X

X

6

X

4

X

X

X

X

X

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

2

2

9

3

1

2

3

4

4

1

10

4

3

4

4

X

X

X

11

3

2

2

3

3

3

3

12

3

2

3

4

4

X

X

13

4

3

4

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

X

X

X

Bảng B1. (Tiếp theo)
Lựa chọn
loại thiết bị
Nhân tố

Tàu cào hút (khoang chứa m3)
6500

5400

ảnh hưởng
≤ 0.5m
Chiều
cao của
sóng

Tốc độ
chảy

1

0.5-1

4500

2300

1500

500

1

1

1

(tải trọng)

1

1

1

1

1

1

1-1.5

1

1

1

2

2

2

2

>1.5

2

2

2

2

3

X

X

≤0.1m/s

1

1

1

1

1

1

1

1.0-1.5

2

2

2

2

2

2

2

1.5-2.0

3

3

3

4

4

3

3

2.0-2.5

4

4

4

X

X

X

X

>2.5

X

X

X

X

X

X

x

1

1

≤1km
1-2km
Khoảng
cách
sắp xếp

4500
(trong 1
ngày)

1

2-3km
3-4km
4-5km
>5km

Khu vực giao thông chật
chội

2

1

1

1

1

1

1

Khu vực thi công chịu hạn
chế

3

3

3

3

3

3

2
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Bảng B1. (Tiếp theo)
Tàu hút xoắn (m3/h)

Loại thiết bị
1600
Nhân tố

2500

ảnh hưởng

Phân
cấp đặc
tính
công
trình nạo
vét đất
đá

Phân
cấp đặc
tính
công
trình nạo
vét đất
đá

1600

(1
(tải 1450
ngày) trọng)

980

400

350

200

120

80

1600

hải lý

hải lý

600
hải lý

0

3

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

5

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

6

3

3

3

3

3

4

3

4

4

3

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

9

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

3

3

4

10

2

3

3

4

4

4

4

4

11

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

12

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

13

3

4

4

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

14

3

4

4

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

Không Không Không
thích thích thích
hợp hợp
hợp

Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích
hợp hợp hợp
hợp
hợp

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

15

4

≤0.5m

1

1

1

1

1

1

1

0.5-1

1

2

2

3

3

3

4

Chiều
cao của
1-1.5
sóng

2

3

3

>1.5

3
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3800

2

3

3

Không Không Không
thích thích thích
hợp
hợp
hợp

1
4

1

2

Không Không
thích thích
hợp
hợp

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

Bảng B1. (Tiếp theo và hết)
Tàu hút xoắn (m3/h)

Loại thiết bị
1600
Nhân tố

2500

ảnh hưởng

Tốc độ
chảy

1600

(1
(tải 1450
ngày) trọng)

980

400

350

200

120

80

3800

1600

hải lý

hải lý

600
hải lý

≤1.0
m/s

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1.01.5

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.52.0

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.02.5

4

>2.5

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

≤1km

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2km

2

1

1

1

1

2

2

3

3

4

1

1

2

2-3km

1

1

1

2

3

3

3

4

2

3

4

Khoảng 3-4km
cách sắp
xếp

1

2

2

3

4

4

4

3

4

Không
thích
hợp

4-5km

2

4

4

Không thích

Không thích

hợp

Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp

4

Không Không
thích thích
hợp
hợp

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp hợp hợp
hợp
hợp
hợp
hợp
hợp

>5km

4

Khu giao thông
đông đúc

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Khu thi công
chịu hạn chế

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2
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PHỤ LỤC C
(Tham khảo)
LỰA CHỌN PHỐI HỢP TÀU THUYỀN HỖ TRỢ
C.1. Khi sử dụng tàu nạo vét cuốc ngạm và tàu phun bùn cát, nên căn cứ điều kiện thi công mà lựa
chọn xà lan phối hợp. Lúc phun bùn cát trên nước, nên phối hợp xà lan mở đáy; đối với đất có tính
dính, nên chọn xà lan mở thành hoặc mở đáy có tường khoang tương đối dốc, lúc tàu phun bùn cát
hoạt động, nên dùng xà lan mở đáy hoàn toàn, khi phun bùn cát ngoài biển, nên lựa chọn xà lan mở
thành hoặc mở đáy tự hành. Số lượng xà lan sử dụng, có thể dựa theo công thức sau:

l
 KW
l
n   1  2  t o 
 nB
 v1 v 2
 q1

K

(C-1)

Vs
Vx

(C-2)

Trong đó:
n - số lượng xà lan không tự hành;
l1- đoạn đường tàu di chuyển từ khu vực nạo vét bùn đến khu vực xả thải bùn (km);
l2- đoạn đường tàu di chuyển từ khu vực xả thải bùn đến khu vực nạo vét bùn(km);
v1- vận tốc tàu xà lan tự hành hoặc tàu kéo có tải (m/s);
v2- vận tốc tàu xà lan tự hành hoặc tàu kéo không tải (m/s);
to- tổng hợp thời gian xả thải bùn, quay đầu và thời gian tàu nạo vét bùn cập rời bờ (h);
W- hiệu suất tàu nạo vét bùn (m3/h);
q1- trọng tải của xà lan (m3);
nB- số lượng xà lan dự phòng;
K- hệ số tơi đất, có thể tham khảo giá trị K tại Bảng C.1;
Vs- thể tích đất nạo vét sau khi làm tơi (m3);
Vx- thể tích đất tự nhiên lòng sông (m3).
Bảng C.1. Hệ số tơi của đất nạo vét
Loại đất

Hệ số tơi

Loại đất

Hệ số tơi

Nham thạch cứng (nổ mìn)

1,5÷2,0

Cát (tơi - chặt vừa)

Nham thạch loại trung (nổ mìn)

1,4÷1,8

Phù sa (trầm tích mới)

1,0÷1,1

Phù sa (liên kết)

1,1÷1,4

Nham thạch mềm (nổ mìn)

1,25÷1,40

1,06÷1,15

Đá sỏi (rất chặt)

1,35

Đất sét (cứng - rất cứng)

1,15÷1,25

Đá sỏi (tơi)

1,10

Đất sét (mềm vừa - cứng)

1,1÷1,15
1,0÷1,1

Cát ( rất chặt)

1,25÷1,35

Đất sét (mềm)

Cát (chặt vừa ÷ rất chặt)

1,15÷1,25

Cát, đá cuội, hỗn hợp đất sét

56

1,15÷1,35

C.2. Tàu kéo
Nên xem xét đến kích cỡ, số lượng, phương thức bố trí của xà lan do tàu kéo vận hành, lực kéo của
tàu kéo, tàu kéo phối hợp và các nhân tố như độ sâu nước khu vực tàu neo đậu, gió và dòng chảy, số
lượng tàu kéo được tính toán theo công thức sau:

l
 KW
l
B   1  2  t o 
 v1 v 2
 D o q1

(C.3)

Trong đó:
B - Số lượng tàu kéo cần dùng;
Do - Số lượng xà lan mà tàu kéo 01 lần có thể kéo được.
C.3. Tàu hỗ trợ khác
Các tàu hỗ trợ khác có thể bao gồm: tàu cung ứng, tàu ở của công nhân, tàu đo đạc, tàu giao thông,
tàu kéo neo, có thể dựa theo nhu cầu thực tế để phối hợp.
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PHỤ LỤC D
(Tham khảo)
TÍNH TOÁN HIỆU SUẤT CỦA TÀU NẠO VÉT
D.1. Hiệu suất của tàu nạo vét hút bụng thi công hút phun mạn bên tính toán như sau:
Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu suất nạo vét của tàu ngoài tính chất đất ra, còn có vị trí độ ngập
nước của bùn phun ra ngoài mạn tàu, tốc độ và hướng chảy, mớn nước của tàu nạo vét, cũng như địa
hình nước ngoài luồng tàu. Sau khi bùn ngập nước, hiệu quả bùn thực tế dẫn ra ngoài luồng tàu như
thế nào, phải thông qua đo đạc và phân tích, đồng thời tham khảo số liệu kinh nghiệm thực tế của điều
kiện thi công để dự báo hệ số phân tán hữu hiệu ra ngoài luồng tàu.
W = Q. .

(D-1)

Trong đó:
W - Hiệu suất nạo vét hút phun mạn bên trong 1 giờ (m3/h);
Q - Lưu lượng bùn nhão phun ra ngoài mạn tàu (m3/h);
 - Nồng độ bùn nhão phun ra ngoài mạn tàu (%);

 - Hệ số phân tán hữu hiệu.
Dựa theo những yêu cầu khác nhau, nồng độ bùn nhão có thể chia thành 3 loại sau:
(1) Nồng độ thể tích đất tự nhiên

1 

1 :

  w
V1
x100%  m
x100%
V2
o  w

(D-2)

Trong đó:

1 - nồng độ dung tích đất tự nhiên (%);
V1 - thể tích đất tự nhiên (m3);
V2 - thể tích bùn nhão (m3);

 m - trọng lượng riêng của bùn nhão (t/m3);
o - trọng lượng riêng của đất tự nhiên (t/m3);
 w - trọng lượng riêng của nước tại nơi nạo vét (t/m3).
(2) Nồng độ thể tích đất khô

2 :

2 

V3
  w
x100%  m
x100%
V4
s   w

V3  1.V4
Trong đó: V3 - thể tích của hạt cát khô trong bùn (m3);
V4- hàm lượng hạt cát trong thể tích đất tự nhiên (m3);
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(D-3)
(D-4)

s - trọng lượng riêng của hạt bùn cát (t/m3).
(3) Nồng độ chất lượng

3 :

3 

 (   w )
G'
x100%  s m
x100%
G
 m ( s   w )

(D-5)

Trong đó: G’- trọng lượng bùn (kg);
G - trọng lượng hạt cát trong bùn (kg).
D.2. Tính toán hiệu suất vận chuyển tuần hoàn trong 1 giờ khi thi công của tàu có khoang hút phun:
(1) Thi công của tàu có khoang chứa nên căn cứ theo khối lượng vận chuyển thiết kế, đặc trưng cơ
lý của đất khu thi công và tình trạng độ sâu của nước để lựa chọn dung tích khoang chứa và tốc độ
tàu nạo vét tốt nhất, đồng thời căn cứ theo luồng đào, cự ly vận chuyển, tốc độ tàu để vẽ đường đi
quá trình thi công khoang tàu, đạt được thời gian thi công có hiệu suất cao nhất. Khi cần thiết, trước
khi thi công khoang chứa nên tiến hành hút khoang.

W

q1
l1 l 2 l 3
   t1  t 2
v1 v 2 v 3

(D-6)

Trong đó: W - Hiệu suất vận chuyển tuần hoàn phun hút của khoang chứa trong 1 giờ (m3/h);
q1 - Khối lượng thể tích vận chuyển của khoang chứa bùn (m3);
l1 - Độ dài đoạn đường có tải (km);
v1 - Vận tốc tàu có tải (km/h);
l2 - Độ dài đoạn đường không tải (km);
v2- Vận tốc tàu không tải (km/h);
l3 - Độ dài đoạn đường nạo vét bùn (km);
v3 - Tốc độ tàu nạo vét bùn (km/h);
t1 - Thời gian quay đầu khi phun bùn (h);
t2 - Thời gian lên dây và quay đầu trong thi công (h).
(2) Khối đất vận chuyển của khoang bùn q1 có thể rút ra dựa vào tổng lượng bùn được vận chuyển
trong khoang bùn (Hình D.1).

q1 

G   w .q
s   w

q = Gm - Go

(D-7)
(D-8)

Trong đó:
G - Tổng lượng bùn nhão vận chuyển trong khoang bùn (t);
q - Dung tích khoang bùn (m3);
Gm- Lượng nước thải ra sau khi tàu nạo vét nạo vét bùn (t);
Go- Lượng nước thải ra cổng không tải trước khi tàu nạo vét nạo vét bùn (t).

59

Hình D.1:
D Hình vẽ
ẽ tính toán
n phương khoang
k
bùn
n
(3) Do đ
độ cao thấp
p của hiệu suất
s
thi côn
ng khoang chứa
c
bùn kh
hông nhữngg được quy
yết định bởi khối
lượng thể tích kho
oang chứa bùn có thể đạt được lớn nhất, mà
m còn đượ
ợc quyết địn
nh bởi tổng
g thời
ần hoàn nạo
o vét bùn, tức là chu kkỳ tuần hoàn
n, vì vậy nê
ên xác định thời gian chảy
c
tràn hợ
ợp lý.
gian tuầ
Tham kkhảo thời gian chảy trà
àn khoang tàu tốt nhấ
ất như hình
h D.2 để xáác định thời gian chảyy tràn
khoang tàu và sơ đồ đường cong
c
khoan
ng chứa, tức là khi chỉ số BD/AB lớn nhất th
hì thời gian chảy
oang tàu tốtt nhất.
tràn kho

O
OH là tỷ lệ dung
d
tích kho
oang chứa b
bùn
ứa
tthực tế và kh
hối lượng đấ
ất khoang chứ
tthực tế

Hình D.2: Sơ đồ đườ
ờng cong k
khoang tàu
u và thời gian chảy trràn khoang
g tàu
(4) Sử dụng khoan
ng, nên căn cứ vào cchất lượng đất khác nhau lựa ch ọn dung tíc
ch khoang khác
để nâng cao
o khối lượng
g thể tích ccủa khoang. Dung tích khoang hợ
ợp lý có thể
ể được tính theo
nhau, đ
công thức sau:

V

G'
m

(D-9)

ng đó: V - dung
d
tích kh
hoang chứa
a hợp lý (m3);
Tron
G’ - lượng vận chuyển thiế
ết kế tàu nạ
ạo vét bùn phun
p
hút (t);;

 m - khối lượngg riêng của bùn trong khoang
k
chứa (t/ m3).
D.3 Hiệu ssuất tự nạo tự hút của tàu
t nạo vét trong 1 giờ
ờ được tính theo các bư
ước sau đâ
ây:
(1) Dựa
a theo đườn
ng tròn dung
g tích khoan
ng chứa, rút ra dung tíc
ch bùn nhãoo khoang chứa.
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(2) Căn cứ tình hình bơm bùn và đường ống, tính toán lưu lượng bùn khi thổi bùn.
(3) Tính toán xác định thời gian cần thiết để xả thải bùn.
(4) Căn cứ theo thời gian hút, nhận thẻ, rời bờ, tính toán xác định tổng thời gian tải bùn, rút ra thời
gian tuần hoàn nạo vét, thổi bùn.
(5) Dựa theo khối lượng thể tích khoang chứa và thời gian nạo vét, thổi bùn, có thể tính được hiệu
suất tự nạo vét tự thổi trong thời gian 1 giờ.
D.4 Hiệu suất tàu nạo vét xén thổi phân thành hiệu suất nạo vét và hiệu suất hút dẫn đường ống bơm
bùn, trong 2 loại này loại nào đạt được giá trị nhỏ hơn sẽ đại diện cho hiệu suất của tàu. Vì đặc điểm
của thi công tàu nạo vét xén thổi là nạo vét và hút dẫn phải hoàn thành cùng 1 lúc, vì vậy 2 hoạt động
phải kìm hãm lẫn nhau.
D.4.1 Hiệu suất nạo vét chủ yếu có liên quan đến các nhân tố như tính chất đất nạo vét, công suất lưỡi
xoắn, công suất xe trục kéo di chuyển hướng ngang, tính theo công thức sau:
W = 60K.D.t.v

(D-10)

Trong đó:
W - Hiệu suất đào của lưỡi xoắn (m3/h);
D - Cự ly di chuyển lưỡi xoắn (m);
t - Độ dày lưỡi xoắn cắt bùn (m);
v - Tốc độ di chuyển hướng ngang của lưỡi xoắn (m/min);
K - Hệ số đào lưỡi xoắn, có liên quan đến nhân tố diện tích mặt cắt lưỡi xoắn cắt bùn thực tế, có thể
đạt 0.8÷0.9.
D.4.2 Hiệu suất hút dẫn đường ống bơm bùn chủ yếu có liên quan đến các đặc tính đường ống và đặc
tính bơm bùn, tính chất đất, công thức tính như sau:
W = Q. 

(D-11)

Trong đó:
W - Hiệu suất hút dẫn đường ống bơm bùn (m3/h);
p - Nồng độ bùn nhão, tính theo công thức nồng độ thể tích đất tự nhiên;
Q - lưu lượng làm việc đường ống bơm bùn (m3/h).
Nồng độ bùn nhão thi công (nồng độ thể tích đất tự nhiên)
Nồng độ bùn nhão thi công của tàu nạo vét xén thổi có liên quan đến khả năng hút dẫn khoang chứa,
khả năng khoan nạo lưỡi xoắn, đường kính ống thải bùn, độ sâu đào và tính chất đất, số liệu kinh
nghiệm về khả năng có thể đạt được nồng độ cao nhất và nồng độ bình quân, (Bảng D.4), cách tính chi
tiết xem phụ lục A.
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Bảng D.4. Nồng độ thể tích tự nhiên ứng với các loại đất
Trạng thái bơm bùn
Nồng độ thể tích đất tự nhiên

Bơm bùn dưới nước

Bơm bùn trên nước

Nồng độ lớn
nhất

Nồng độ bình
quân

Nồng độ lớn
nhất

Nồng độ bình
quân

Phù sa

40

25÷28

30

20÷24

Đất sét

30

20÷24

25

15÷18

Cát bột

25

15÷18

20

10÷14

Cát mịn

25

15÷18

20

10÷14

Cát vừa

25

15÷18

20

10÷14

Cát thô

20

10÷14

15

7÷11

Đá cuội

10

5÷7

7

3÷5

(%)
Loại đất
Đất tính dính

Đất tính sỏi

Chú ý:
(1) Nồng độ cao nhất có nghĩa là nồng độ thi công có thể đạt được trong thời gian ngắn của tàu nạo vét bùn.
Khi điều kiện thi công tương đối tốt, tính chất đất đồng đều, không tạp chất, độ dài lớp bùn hợp lý, gió nhẹ, ảnh
hưởng của dòng nước nhỏ, kỹ thuật thao tác nạo vét bùn tốt, thì có thể duy trì nồng độ này trong khoảng thời
gian tương đối dài.
(2) Nồng độ trung bình là nồng độ bùn nhão thi công mà tàu nạo vét bùn trong điều kiện bình thường nên đạt được.

D.5 Tính toán hiệu suất tàu cuốc gầu xích
D.5.1 Công thức tính toán hiệu suất tàu cuốc gầu xích như sau:

W

60n.c.f m
B

(D-13)

Trong đó: W - Hiệu suất tàu tàu cuốc gầu xích (m3/h);
n - Tốc độ vận hành gầu xích (gầu/phút), dựa theo giá trị Bảng D.5;
c - Dung tích phễu bùn (m3);
fm- Hệ số đầy gầu, lấy theo Bảng D.6;
B - hệ số tơi đất.
Bảng D.5. Tốc độ vận hành gầu xích trong những loại đất khác nhau
Loại đất

Tốc độ vận hành gầu xích (gầu/phút)

Đất cực mềm

25÷28

Đất mềm

18÷32

Đất cứng

15÷18

Đất cực cứng

12÷15

Đá vỡ (sau khi nổ mìn)

8÷12

Nham thạch yếu và dễ vỡ

3÷5

Chú ý: (1) Nếu sử dụng cầu phễu tăng độ dài, nên giảm giá trị n.
(2) Nếu công suất tàu nạo vét bùn cao hơn giá trị bình quân, nên tăng giá trị n.
(3) Nếu công suất tàu nạo vét bùn nhỏ hơn giá trị bình quân, nên giảm giá trị n.
(4) Nếu đất có tính dính, nên giảm giá trị n.
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Bản
ng D.6. Hệ s
số đầy gầu
u của các lo
oại đất fm
Loại đất

fm

Loại
L
đất

fm

Đất có tín
nh dính cứng

0
0,90

Cát
C trung

0,70

Đất có tín
nh dính vừa
a

0
0,85

Cát
C mịn

0,60

Đất có tín
nh dính mềm
m

0
0,80

Đá
Đ vỡ (sau khi
k nổ mìn)

0,40

Cát thô

0
0,80

đá
đ yếu và dễ
ễ vỡ

0,20

D.5.2 Hạn định của tà
àu gầu xích không ảnh hưởng đến
n hiệu suất, có thể tínhh theo công thức sau:

Wnom  60c.fm .n.f

(D-14)

Trong đ
đó: f- hệ số
ố độ nghiêng
g dây xích ccủa gầu.
Hệ số độ n
nghiêng dây xích của gầu fbiểu thị rằng tro
ong quá trìn
nh thi công khi dây xíc
ch nằm ở 1 góc
nhất định, sẽ làm cho
o đất dính tràn ra ngo
oài gầu xích, từ đó làm cho dungg tích gầu hữu hiệu giảm.
g
o
ường góc ng
ghiêng tốt nhất
n
của dâ
ây xích của gầu nên là
à khoảng 455 . Mối liên hệ giữa độ
ộ sâu
Thông thư
nạo vét bìn
nh thường dn và độ sâ
âu nạo vét thực tế ngo
oài hiện trư
ường d với hhệ số độ ng
ghiêng dây xích
của gầu có
ó thể tra từ đồ thị Hình D.5.

T lệ giữa độ
Tỉ
đ sâu thự
ực tế d và độ
đ đào sâu bình thườ
ờng dn
Hình D.5
5: Quan hệ
ệ giữa f vớ
ới độ sâu nạ
ạo vét bình
h thường dn và độ sâ u nạo vét thực
t
tế ngo
oài
hiện trường d
D.5.3 Cách
h tính hiệu suất
s
lớn nhất có thể củ
ủa tàu gầu xích:
x
(1) Khi tàu gầu xícch thi công, do việc tha
ay đổi xà la
an và di chu
uyển dây neeo cần tốn thời
t
gian, vì
v vậy
oãn fh và fa, có thể tính
h theo công thức dưới đây:
tạo nên hệ số trì ho

fh 

fa 

1
t h .Wnom .B
1
H

(D-15)

1
t .f .W
1  a h nom
a.b.Z

(D-16)

Trong đó
ó:
B - hệ ssố tơi đất
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H - dung tích khoang chứa ( hay xà lan) (m3);
a - cự ly di chuyển trước (m);
b - chiều rộng khe đào (m);
Z - độ dày của chất bị đào thấp nhất (m);
ta - thời gian dịch chuyển (h);
th - thời gian đổi xà lan (h).
(2) Hiệu suất lớn nhất có thể của tàu nạo vét gầu xích:

Wmax  fa .fh .Wnom

(D-17)

(3) Dự tính hiệu suất của tàu nạo vét gầu xích, đối với mỗi lượng thay đổi, có thể sử dụng các giá trị
số dưới đây:
Cự ly dịch chuyển phía trước:

a =75m

Thời gian dịch chuyển tiến:

ta = 0,33h

Thời gian thay đổi xà lan:

th = 0,25h

Chiều rộng luồng đào:

b = 75m

fa và fh trong công thức (D-15) và (D-16) được rút gọn thành:

1
0.25.Wnom .B
1
H

(D-18)

1
5.86 x10  5.f h .Wnom
1
Z

(D-19)

fh 

fa 

Nên chú ý, công thức (D-19) được áp dụng trong trường hợp tàu nạo vét bùn cùng một vị trí neo đậu,
một lần có thể đào tới độ sâu yêu cầu hoặc hai lần đào đến độ sâu yêu cầu. Nếu trên cả công trường,
đào lần một tới một độ sâu nào đó (hoặc so với cao độ mặt chuẩn), sau đó lại đào tiếp một lần cuối
nữa để đạt được độ sâu như yêu cầu (hoặc so với cao độ mặt chuẩn), lúc này giá trị Z phải lấy độ dày
đào chứ không được lấy tổng độ dày nạo vét bùn.
D.6 Lượng khai thác của tàu nạo vét gầu ngoạm không chỉ đơn giản là dựa vào động lực trên tàu nạo
vét bùn, mà trước hết là dựa vào lực ngoạm đầu tiên của gầu cũng như độ lớn nhỏ của độ sâu vào đất,
nên căn cứ vào từng loại đất khác nhau mà lựa chọn gầu có hệ số trọng lượng khác nhau và loại hình
khác giống nhau.
D.6.1 Chủng loại gầu ngoạm có thể phân thành gầu dạng vỏ sò ngoạm đất sét và gầu dạng cánh quýt
ngoạm đá viên. Tỉ lệ giữa trọng lượng gầu ngoạm và dung tích gầu có thể tính theo công thức:

Km 

m
c

(D-20)

Trong đó: Km - hệ số trọng lượng; m -trọng lượng gầu ngoạm (t) và c - dung tích gầu ngoạm (m3).
Giá trị của hệ số trọng lượng Km phản ánh khả năng khai thác. Dựa theo kinh nghiệm, khi nạo vét đất
mềm, nên sử dụng gầu ngoạm có hệ số Km là 1÷2, đối với đất hơi cứng, nên sử dụng gầu ngoạm có hệ
số Km là 2÷4, còn khi đào đất cứng, nên sử dụng gầu ngoạm có hệ số Km là 4÷6.
D.6.2 Hiệu suất tàu nạo vét gầu ngoạm có thể tính theo công thức:
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W

n.c.f m
B

(D-21)

Trong đó: W- hiệu suất tàu nạo vét bùn gầu ngoạm (m3/h);
n- số gầu ngoạm được trong 1 giờ;
c- dung tích gầu ngoạm;
B- hệ số trộn tơi đất;
fm- hệ số đầy bùn gầu ngoạm.
Giá trị fm đối với đất phù sa là 1,2÷1,5; đối với cát hoặc đất sét pha là 0,9÷1,1; đối với đá fm
có thể đạt 0,3÷0,6.
Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu suất tàu nạo vét bùn phễu quắp còn có:
(1) Độ dày lớp bùn;
(2) Độ đào sâu;
(3) Tốc độ nâng phễu quắp và tốc độ xoay trở lại, thường thì tốc độ nâng là 50m/phút, tức là
0,8÷0,9m/s, tốc độ xoay trở lại là 2 vòng/phút.
Xà lan tự hành, xà lan hay tàu kéo di chuyển và phối hợp nên tương ứng với hiệu suất của tàu nạo vét
bùn gầu ngoạm; khi thi công 2 bên nên dựa vào xà lan, nếu không sẽ phải điều chỉnh hiệu suất đã tính
toán trước đó.
Hiệu suất tàu nạo vét bùn 2 gầu tự hành và lượng khoang tàu có liên quan đến độ dài ngắn của chu kỳ
tuần hoàn nạo vét bùn, vận chuyển bùn, phun bùn và quay đầu, khi tính toán nên chú ý đến những
nhân tố này.
D.7 Tàu nạo vét gầu xích có thể tập trung đại đa số công suất trên gầu múc, khi nạo vét đá san hô, đá
cuội, đá sỏi, đá viên, cát thô, đất dính và đất có mật độ kết dính chặt chẽ cũng như nham thạch bị
phong hoá mạnh, hiệu suất tàu nạo vét gầu xích có thể tính toán theo công thức (D-21), hệ số đầy gầu
có thể phân chia như Bảng D.7 và Bảng D.8.
Tuần hoàn hoạt động của tàu nạo vét bùn gầu xích chịu ảnh hưởng tương đối lớn bởi độ sâu nạo vét. Xà
lan tự hành, xà lan hay tàu kéo di chuyển và phối hợp nên tương ứng với hiệu suất của tàu nạo vét gầu
xích, khi thi công 2 bên nên dựa vào xà lan, nếu không phải điều chỉnh hiệu suất đã tính toán trước đó.
Bảng D.7. Hệ số đầy gầu của tàu nạo vét gầu thuận fm
Loại đất

Loại đất

Hệ số đầy bùn fm

Hệ số đầy bùn fm

Cát

0,90

Đá cuội thô

0,40

Đất tính dính vừa

0,72

Đá bể (sau khi nổ mìn)

0,33

Đá cuội

0,60

Nham thạch yếu và dễ bể

0,30

Bảng D.8. Hệ số đầy gầu của tàu nạo vét gầu nghịch fm
Loại đất

Hệ số đầy bùn fm

Loại đất

Hệ số đầy bùn fm

Cát và đá cuội

0,90

Đất sét keo ướt

0,72

Cát và đất sét

0,80

Đá cuội

0,55

Đất sét kết dính loại trung

0,75

Nham thạch yếu và dễ bể

0,30
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PHỤ LỤC E
(Tham khảo)
CÁCH TÍNH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG THỜI GIAN TÀU NẠO VÉT
E.1 Một nhân tố quan trọng cần phải cân nhắc trong tiến độ thi công công trình đó là hiệu suất sử dụng
thời gian tàu nạo vét. Khi điều kiện cho phép nên cố gắng gia tăng thời gian vận hành thi công tàu nạo
vét, giảm thời gian dừng nghỉ, đặc biệt là giảm thời gian dừng nghỉ không mang tính sản xuất. Nên chú
ý cân nhắc đến những nhân tố khách quan chủ yếu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng thời gian
tàu nạo vét sau đây.
E.1.1 Trường hợp có gió to và hướng gió khác, ảnh hưởng chủ yếu của gió là khi gió to sẽ ảnh hưởng
đến tình trạng mặt nước, gây khó khăn cho khâu thao tác. Trong trường hợp bình thường, khi gặp phải
gió từ cấp 6 trở lên, nên ngừng thi công. Khi có lợi thế về địa hình, địa mạo, thì dù có gió lớn, vẫn có
thể tiếp tục thi công được.
E.1.2 Khi chiều cao sóng vượt qua chiều cao sóng an toàn đối với tàu nạo vét, nên ngừng thi công.
Nên chú ý xem phương hướng tác nghiệp thi công so với phương hướng của sóng bình thường có lợi
hay không, nên cố gắng tránh tình huống hướng gợn sóng trực diện với mạn tàu nạo vét bùn.
E.1.3 Sương dày, khi tầm nhìn thấp, nhìn không rõ cọc tiêu hướng dẫn, hoặc tình huống bất lợi cho sự
an toàn của tàu thuỷ, nên ngừng thi công.
E.1.4 Dòng nước, đặc biệt là khi tốc độ dòng chảy ngang tương đối lớn, sẽ tạo ra một vài ảnh hưởng
cho công tác thi công của tàu nạo vét bùn như sau:
(1) Đối với tàu nạo vét xén thổi, do tác dụng của dòng chảy ngang, làm hạn chế góc độ xoay.
(2) Đối với tàu nạo vét hút bụng, do giữa thân tàu và đầu cào tồn tại góc tự do tương ứng, nên dòng
chảy hướng ngang sẽ gây khó khăn trong công tác cạo bùn.
(3) Đối với tàu nạo vét gầu ngoạm, khi làm việc trong khu vực nước có độ sâu tương đối lớn, dòng
nước sẽ làm xê dịch vị trí gầu, gây khó khăn cho việc điều khiển chất lượng thi công.
(4) Dòng chảy ngang cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với công tác thi công. Khi tốc độ
dòng nước ngang đạt đến hoặc vượt qua giá trị số dưới đây, nên ngừng thi công:
- Tàu nạo vét hút bụng, tốc độ dòng chảy ngang ≥ 1,54 m/s;
- Tàu nạo vét xén thổi, tốc độ dòng chảy ngang ≥ 1,03 m/s;
- Tàu nạo vét gầu xích, tốc độ dòng chảy ngang ≥ 0,77m/s;
- Tàu nạo vét gầu ngoạm, tốc độ dòng chảy ngang ≥ 0,26 m/s;
- Tàu nạo vét gầu ngoạm nghịch thuỷ lực, tốc độ dòng chảy ngang ≥0,77 m/s;
- Tàu nạo vét gầu xích liên hoàn, tốc độ dòng chảy ngang ≥ 1,03m/s.
E.1.5. Thuỷ triều, lúc thuỷ triều cao, tàu nạo vét bùn có thể do độ sâu nạo vét không đủ cần đợi thuỷ
triều xuống, còn khi thuỷ triều thấp thiết bị nạo vét có thể bị mắc cạn nên cũng phải chờ thuỷ triều lên.
E.1.7 Bị gián đoạn khi thi công, như phải tránh các tàu thuỷ, tàu bè…
E.2. Hiệu suất sử dụng thời gian tàu nạo vét có thể được tính dựa theo các phương pháp sau.
E.2.1 Dựa theo 7 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng thời gian phía trên, có thể tính ra thời gian
ảnh hưởng khách quan của cả giai đoạn thi công, đồng thời căn cứ các tư liệu thống kê của công trình
66

tương tự và điều kiện thi công công trình rút ra thời gian dừng nghỉ không mang tính sản xuất và mang
tính sản xuất của tàu nạo vét bùn cũng như thời gian vận hành, sau đó tính theo công thức sau:

S

T1
x100%
T1  T2  T3

(E-1)

Trong đó:
S - Hiệu suất sử dụng thời gian tàu nạo vét bùn (%);
T1 - Thời gian vận hành tàu nạo vét bùn (h);
T2 - Thời gian dừng nghỉ mang tính sản xuất của tàu nạo vét bùn (h);
T3 - Thời gian dừng nghỉ không mang tính sản xuất của tàu nạo vét bùn (h).
E.2.2 Dựa theo 7 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng thời gian được liệt kê trong điều E.1, có
thể tính ra tỉ lệ % thời gian ảnh hưởng khách quan của cả giai đoạn thi công, có thể tham khảo Bảng
E.1, xác định các trạng thái công việc khác.
Bảng E.1. Liên hệ giữa điều kiện làm việc của các loại tàu nạo vét và hiệu suất sử dụng thời gian
Tàu nạo vét hút bụng

Tàu nạo vét xén thổi

Tàu nạo vét gầu xích

Tàu nạo vét gầu
ngoạm, gầu xích liên
hoàn

làm
việc

Thời gian
ảnh
hưởng
khách
quan(%)

Hiệu suất
sử dụng
thời gian
(%)

Thời gian
ảnh
hưởng
khách
quan(%)

Hiệu suất
sử dụng
thời gian
(%)

Thời gian
ảnh
hưởng
khách
quan(%)

Hiệu suất
sử dụng
thời gian
(%)

Thời gian
ảnh
hưởng
khách
quan(%)

Hiệu suất
sử dụng
thời gian
(%)

1

≤10

70

<5

70

<7

60

<10

60

2

10 ÷ 15

65

5 ÷ 10

65

7 ÷ 12

55

10 ÷ 15

55

3

15 ÷ 20

60

10 ÷ 15

60

12 ÷ 17

50

15 ÷ 20

50

4

20 ÷ 25

55

15 ÷ 20

55

17 ÷ 22

45

20 ÷ 28

45

5

25 ÷ 30

50

20 ÷ 25

50

22 ÷ 27

40

28 ÷ 35

40

6

30 ÷ 35

45

25 ÷ 30

45

27 ÷ 32

35

35 ÷ 40

35

7

35 ÷ 40

40

30 ÷ 35

40

32 ÷ 40

30

40 ÷ 45

30

Các
cấp
điều
kiện

Ghi chú: Tàu nạo vét 2 gầu tự hành và tàu nạo vét xén thổi giống nhau, thời gian sử dụng tàu = hiệu suất sử
dụng thời gian × 8(h).
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PHỤ LỤC F
(Quy định)
ĐO ĐẠC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT
F.1. Việc đo đạc kiểm tra chất lượng công trình nạo vét bao gồm đo đạc độ sâu nước và đo đạc địa
hình.
F.2. Tỉ lệ bình đồ, tuyến đo đạc và khoảng cách điểm đo đạc cần phù hợp quy định tại bảng F.1 và F.2.
Bảng F.1: Tỉ lệ bình đồ kiểm tra chất lượng công trình nạo vét
Khu vực đo đạc

Tỉ lệ bình đồ

Khu vực đo đạc

Tỉ lệ bình đồ

Luồng tàu

1:2000÷1:10000

Bãi thả neo

1:5000÷1:10000

Bể cảng

1:1000÷1:2000

Khu xả thải bùn

1:2000÷1:20000

Khu nước trước bến

1:500÷1:1000

Khu nạo vét đá và thanh thải
bằng nổ đá ngầm

Khu bồi đắp tôn tạo

1:200÷1:2000

1:200÷1:500

Chú ý: Tỉ lệ bình đồ đo đạc kiểm tra chất lượng cần thống nhất với tỉ lệ bình đồ đo trước khi nạo vét

Bảng F.2: Khoảng cách giữa tuyến quan trắc và khoảng cách điểm đo
Khoảng cách tuyến quan trắc
Khu vực đo đạc

Bể cảng và luồng
tàu

Đất cứng

Ven biển

Trên bình đồ
10mm

Trên bình đồ
10÷15mm

Trên bình đồ 5mm

Sông nội địa

Trên bình đồ
10mm

Trên bình đồ
10mm

Trên bình đồ 5mm

5m

5÷10m

Trên bình đồ 5mm

Khu nước trước bến
Khu bồi đắp tôn
tạo

Khoảng cách
điểm đo

Đất trung bình,
mềm

Bình đồ độ sâu

Trên sơ đồ 15÷20mm

Trên bình đồ 5mm

Bình đồ địa hình

-

Trên bình đồ
10÷15mm

F.3. Kiểm tra chất lượng công trình nạo vét nên sử dụng bình đồ độ sâu. Kiểm tra chất lượng chất đáy
trung, mềm có thể sử dụng máy đo sâu đơn tia, kiểm tra chất lượng chất đáy cứng sử dụng hệ thống
đo sâu đa tia sóng hoặc quét dạng cứng. Khi sườn mái dốc nạo vét là 1:3, nên sử dụng hệ thống đo
sâu đa tia.
F.4. Máy đo đạc kiểm tra chất lượng công trình nạo vét và bồi đắp tôn tạo cần phù hợp quy định dưới
đây.
F.4.1. Định vị đo sâu nên được tiến hành bằng GPS, độ chính xác của định vị GPS ở vào khoảng ± 2m
(2δ, 95%), đồng thời dùng lưới khống chế mặt bằng cấp 2 trở lên để tiến hành hiệu chỉnh.
F.4.2. Máy đo sâu đơn tia độ chính xác của đo sâu ở khoảng ± (0.05m + 0.5% × độ sâu), tần số làm
việc của máy đo sâu nên ở khoảng 200 ÷ 210 kHz, góc chùm sóng của máy biến năng không được lớn
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hơn 90. Tần số làm việc của máy biến năng tần số thấp của máy đo sâu tần số kép nên ở khoảng 24 ÷
33 kHz.
F.4.2. Đo đạc địa hình trên mặt đất có thể sử dụng máy thủy chuẩn phối hợp với máy đo kinh vĩ, máy
toàn đạc hoặc RTK-DGPS để tiến hành.
F.5. Công tác đo sâu số hóa nên phù hợp các quy định dưới đây.
F.5.1. Đo sâu số hóa đo được vận tốc tàu nên nhỏ hơn 5,0 m/s.
F.5.2. Suất làm mới của số liệu đo sâu nên căn cứ mực nước sâu, góc chùm sóng đo sâu và vận tốc
tàu đo được để xác định.
F.5.3. Cập nhật của số liệu định vị không nên vượt quá 1 giây.
F.5.4. Công tác kiểm tra chất lượng mái dốc nạo vét có thể sử dụng số liệu độ sâu điện tử để vẽ mặt
cắt ngang.
F.6. Công tác đo sâu của hệ thống đo sâu chùm đa tia sóng nên phù hợp các quy định sau đây.
F.6.1. Trước khi hệ thống đo sâu đa tia sóng tiến hành công tác đo cần phải tiến hành hiệu chỉnh.
F.6.2. Độ rộng lặp lại giữa các tuyến quan trắc liền kề không được lớn hơn 20% khoảng cách giữa các
tuyến quan trắc.
F.6.3. Kết quả đo sâu của hệ thống đo sâu đa tia sóng nên sử dụng máy đo sâu đơn tia tiến hành đọc
và sửa.
F.7. Đối với công trình nạo vét có lượng bùn lỏng nghiêm trọng, trong quá trình thi công có tài liệu đo
đạc chứng thực là đã đào đến độ sâu thiết kế, khi kiểm tra chất lượng có thể sử dụng đo bùn lỏng tiến
hành hiệu chỉnh sửa đối với bình đồ độ sâu của máy đo sâu cao tần. Công tác đo lượng bùn nổi có thể
sử dụng máy đo mật độ hoặc phương pháp lấy mẫu, khi có đủ điều kiện, có thể sử dụng phương pháp
đo sâu bằng thiết bị đo sâu của tàu.
F.8. Công tác đo kiểm tra chất lượng công trình nạo vét, xử lý bùn cát nạo vét và bồi đắp ngoài phù
hợp các quy định trong tiêu chuẩn này ra còn phải phù hợp với các quy định có liên quan trong tiêu
chuẩn hiện hành của Nhà nước.
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