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Đinh Quang Cường

TÓM TẮT:
Trên thế giới, hầu hết các vùng nước nằm trên sông và các vũng, vịnh ven biển, nơi được che chắn sóng tự nhiên đều đã được tận
dụng làm các công trình nổi phục vụ du lịch, dân sinh. Nhiều nơi đã có ý tưởng xây dựng cả một thành phố nổi ven biển. Ở Việt
Nam, hầu hết các vùng vịnh yên tĩnh ven biển đều ít nhiều đã xây dựng các nhà nổi phục vụ du lịch và dân sinh. Tuy nhiên, việc
xây dựng các làng nổi ven biển tại Việt Nam hầu hết mang tính tự phát. Chất thải từ các hoạt động trên các làng nổi chủ yếu xả
thẳng xuống biển.
Bài báo sẽ đặt các vấn đề cần nghiên cứu để đảm bảo về cảnh quan, môi trường sinh thái,..., các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết để
đảm bảo an toàn cho các công trình nổi ven biển và đi sâu giải quyết bài toán bền, bài toán ổn định nổi của hệ thống các công
trình làm cơ sở để thiết kế, xây dựng các công trình nổi tiến tới thiết kế, xây dựng các làng nổi, phục vụ du lịch và dân sinh.
Từ khóa: Làng nổi ven biển; Bài toán bền; Bài toán ổn định nổi
ABSTRCT:
In the world, most parts of the water surface located on the river and the bays, coastal zone, which is shielded natural waves have
been used as the floating structures for tourism, livelihoods. The idea of building the floating coastal city was intended in many
places. In Vietnam, the floating house for tourism and livelihoods have been built in most of the quiet coastal and bay areas.
However, the construction of the most floating coastal village is spontaneous. Waste from operations on floating villages mainly
discharged directly into the sea.
This article puts the issues to be studied to ensure the landscape, ecology, ..., the technical problems to be solved for ensuring the
safety of coastal floating structures and solving deeply and efficiently problems on strength and floating stability of the floating
structure system as the basis for the design and construction of floating structures toward design and construction of floating
villages for tourism and livelihoods.
Key words: floating coastal villages; problem on strength; floating stability problem.
Đinh Quang Cường
Viện Xây dựng Công trình biển, Trường Đại học Xây dựng

1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một quốc gia biển. Thềm lục địa rộng gấp ba lần đất
liền. Dải bờ biển của Việt Nam kéo dài, quỹ đất ở ven biển và ven các
đảo nổi ngày càng hạn chế. Hầu hết các "quốc gia biển" trên thế giới đã
và đang tận dụng mặt nước ở ven các vịnh yên tĩnh để phát triển xây
dựng các công trình phục vụ du lịch và phục vụ dân sinh ở ven biển.
Đây là một giải pháp hiệu quả để tăng quỹ đất ven biển và giảm chi phí
xây dựng công trình vì vấn đề thuê (mua) mặt nước một cách phù hợp
sẽ giảm đáng kể chi phí so với thuê (mua) đất ven biển. Việc kết hợp

phần đế nổi của các công trình ven biển để làm các công trình phụ trợ
cũng đưa lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay ở Việt Nam đã và đang xuất hiện nhiều nhà hàng nổi ở ven
biển và ven các đảo. Tuy nhiên sự xuất hiện mang tính tự phát của các
nhà hàng trên các bè nổi phục vụ du lịch, dân sinh đã phần nào ảnh
hưởng đến cảnh quan chung, không an toàn khi khai thác và gây ô
nhiễm môi trường, cần phải kịp thời nghiên cứu để định hướng phát
triển. Bài báo đề xuất các giải pháp công trình và đặt các vấn đề cần
nghiên cứu để khắc phục các hạn chế khi phát triển một cách tự phát về
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xây dựng các làng nổi ven biển nhằm phát triển bền vững hình thức xây
dựng này.
2. Sự phát triển tự phát xây dựng các làng nổi phục vụ du lịch và
dân sinh ở ven biển tại Việt Nam và trên thế giới
Tại Việt Nam, các làng nổi hiện được xây dựng khá tự phát ở hầu hết
các khu vực ven biển. Các kết cấu phao nổi chủ yếu bao gồm các loại vỏ
thùng nhựa tận dụng lại, Hình 1.
Trên thế giới, tại hầu hết các quốc gia có biển đều đã và đang phát
triển xây dựng các làng nổi. Các làng nổi trên thế giới đã và đang được
nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh, Hình 2. Các công trình nổi và các làng
nổi trên thế giới đã được nghiên cứu, thiết kế hoàn chỉnh để trở thành
không gian ở, nghỉ dưỡng, và đảm bảo các điều kiện sống thuận tiện,
không gây ô nhiễm môi trường.
Để tránh các hoạt động xây dựng các làng nổi một cách tự phát như
hiện trạng đang xảy ra ở Việt Nam. Cần thiết phải đi sâu nghiên cứu các
vấn đề sau:
 Nghiên cứu giải pháp kiến trúc để tạo ra được một cảnh quan đẹp
ven biển;
 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho các
làng nổi: Bài toán bền của hệ thống kết cấu nổi; Bài toán ổn định nổi và
ổn định vị trí của hệ thống;
 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để cấp nước sạch, điện, cung
cấp các dịch vụ kỹ thuật khác (công nghệ thông tin, truyền thông,...) cho
các sinh hoạt cộng đồng và hoạt động dịch vụ, du lịch trên các làng nổi;
 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo vệ sinh môi trường
cho làng nổi, không gây ô nhiễm môi trường, xử lý các chất thải do các
hoạt động du lịch và dân sinh trên các làng nổi;
 Nghiên cứu tổ chức cuộc sống cho cư dân trên các làng nổi liên
quan đến các dịch vụ xã hội: Giáo dục, văn hóa, tổ chức làng xã, và sinh
hoạt đoàn thể để đảm bảo cho con người không tách khỏi cộng đồng
xã hội.

a)

b)

c)
d)
Hình 1, Thực trạng phát triển các làng nổi ở Việt Nam
a) Ô nhiễm môi trường do chất thải từ nhà nổi phục vụ du lịch; b) Cá chết ở bè nổi;
c) Lật nhà nổi ở Quảng Ninh; d) Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận
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b)
a)
Hình 2, Một số nhà nổi đã xây dựng trên thế giới
a) Làng nổi ở Hà Nam, Trung Quốc; b) Nhà nổi ở Pháp
3. Một số giải pháp kỹ thuật liên quan đến xây dựng các làng nổi
cần nghiên cứu
3.1. Một số giải pháp công trình nổi dạng mô dun để phục vụ
xây dựng các làng nổi tại các vũng, vịnh ven biển Việt Nam
Hình 3 dưới đây giới thiệu một số mô đun công trình nổi, dựa vào
các công trình nổi được thiết kế hoàn chỉnh dưới dạng các mô đun, sau
đó dùng giải pháp nối ghép các mô đun công trình thành các làng nổi
ven biển thông qua các mô đun kết cấu nổi làm đường giao thông hoặc
kết hợp với giao thông đường thủy.

a)

b)

c)
Hình 3, Một số giải pháp công trình độc lập để phục vụ xây dựng các làng nổi ven biển
a) Thi công công trình nổi độc lập trên đường triền ven biển; b) Một giải pháp hạ thủy công
trình nổi từ bãi lắp ráp xuống biển; c) Thi công chế tạo đế nổi khối lớn trên biển
Trong các công trình kích thước lớn dùng các đế nổi dạng pông
tông lớn, Hình 3c, các hệ thông kỹ thuật sẽ được tích hợp trong các
pông tông (tương tự như tầng hầm tại các tòa nhà trên đất liền). Đối với
các công trình nổi dùng các mô đun nổi, Hình 6, sẽ được tích hợp thêm
các mô đun làm hộp kỹ thuật, làm bể chứa kết hợp xử lý chất thải trước
khi đưa trở lại môi trường, hoặc tháo các mô đun bể chứa đem đi xử lý
khi bể đã đầy,....
3.2. Các giải pháp neo giữ để đảm bảo ổn định vị trí các công
trình phục vụ xây dựng các làng nổi tại các vũng, vịnh ven biển Việt
Nam
Các giải pháp neo giữ có thể áp dụng bao gồm: Giải pháp neo xiên,
giải pháp neo đứng dùng các dây căng ứng suất trước kiểu TLP và giải
pháp neo đứng dùng cọc kết hợp liên kết trượt, đảm bảo công trình tự
nổi ổn định không phụ thuộc vào thủy triều, Hình 4.
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Hình 4, Một số giải pháp neo giữ
1) Neo xiên; 2) Neo đứng dạng TLP; 3) Neo đứng dùng cọc; 4) Chiều dài dây neo xiên
4. Một số bài toán cần thực hiện
Với kiến trúc và kết cấu thiết kế, để đảm bảo an toàn khai thác cho
các công trình nổi cần thực hiện thực hiện các bài toán sau.
4.1. Bài toán kiểm tra điều kiện nổi
Nhà nổi được thiết kế thỏa mãn điều kiện nổi cân bằng trên mặt
nước tĩnh, [3]:
D = γ.V
(1)
với D - trọng lượng của khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ; γ - trọng
lượng riêng của nước; V - thể tích chiếm nước; γV - lực đẩy nổi. Trường
hợp tổng quát, nhà nổi ở trạng thái cân bằng trên nước tĩnh khi véc tơ


chính F và mô men véc tơ chính M của tất cả các lực tác dụng lên
phương tiện nổi bằng không:


F=0
M=0
(2);
(3)
Điều kiện cân bằng (2) và (3) được biểu diễn như sau:
P = D = γV
(4)
và (x C − x G ) = (z G − z C )tgψ

(5)

(y C − y G ) = (z G − z C )tgθ

(6)

trong đó P - trọng lượng của phương tiện nổi; θ - góc nghiêng
ngang; ψ - góc nghiêng dọc; x G và x C - tương ứng là hoành độ của
trọng tâm G và tâm nổi C của công trình nổi.
Trọng lượng và toạ độ trọng tâm của phương tiện nổi được xác định
theo các công thức sau :
N

N

P = ∑ pi ; xG =
i =1

N

∑ pi xi
i =1
N

∑ pi
i =1

N

∑ pi yi
; yG =

i =1
N

∑ pi
i =1

∑ pi zi
;

G=

i =1
N

∑ pi

(7)

i =1

trong đó pi - trọng lượng thành phần thứ i; N - số lượng trọng lượng
thành phần.
4.2. Bài toán kiểm tra ổn định của kết cấu nổi
Ngoài ra, công trình nổi được thiết kế thỏa mãn điều kiện nổi ổn
định trên mặt nước tính theo các công thức tính toán sau, [3]:
(8)
h0 = r0 + z C − z G
H0 = R 0 + z C − z G

(9)
trong đó h0 và H0 - là chiều cao ổn định ban đầu theo phương

X

Chiều dài tối thiểu của đường dây neo xiên, hay chiều dài đoạn dây
neo treo trong nước (đoạn dây neo AB, Hình 4.4) được xác định theo
công thức sau, [1],[2],[5],[6]:
2To
Lmin = d
+1
qd
(10)
với giả thiết tại điểm dây neo tiếp xúc với đáy biển (điểm B, Hình 6)
đường tiếp tuyến với dây neo trùng với mặt phẳng nằm ngang.
Trong đó d - khoảng cách theo phương đứng từ điểm liên kết dây
neo với công trình nổi đến mặt đáy biển; To - lực căng ngang ban đầu
trong dây neo; q - trọng lượng trong nước trên đơn vị dài của dây neo.
Chiều dài thiết kế của đường dây neo xiên được xác định theo công
thức:
(11)
L tk = Lmin + D
trong đó: D - chiều dài đoạn dây neo dự trữ nằm trên mặt đáy biển,
Hình 4.4.
Trường hợp khu vực neo nhà nổi có thủy triều biên độ lớn, để hạn
chế độ dịch chuyển của nhà nổi cần gắn thêm các vật nặng trên dây
neo. Các tính toán cụ thể tham khảo trong [1],[5]. Trường hợp sử dụng
dây neo đứng, lực căng trong dây được xác định theo hướng dẫn trong
[4]. Tính toán và chọn neo được thực hiện dựa trên kết quả tính toán
dây neo.
5. Áp dụng cụ thể cho một số dự án làng nổi ven biển
Hiện nay, nhóm tác giả đã và đang áp dụng thành công ở 02 dự án
điển hình tại vùng các làng nổi ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cụ thể
như sau:
Dự án 1: Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, Hình 5.1. Chủ đầu tư: Ban
Quản lý Vịnh Hạ Long; đơn vị tài trợ: Unesco; hoàn thành năm 2004;
đang nâng cấp năm 2016; diện tích xây dựng 300m2; vật liệu làm phao
nổi: Fibreglass Reinforced Plastics; vật liệu làm làm kết cấu thân nhà: gỗ,
thép đóng tàu, mái tôn mạ kẽm,…Giải pháp cố định: neo xiên, rùa 10T +
hãm 3.6T. Trung tâm văn hóa Cửa Vạn được tính toán an toàn thỏa mãn:
Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển - Đăng kiểm Việt Nam 2003, cấp
hạn chế III.
Dự án 2: Khu Du lịch Dịch vụ Đỉnh Hương, Hình 5.2. Chủ đầu tư: Tư
nhân; thực hiện năm 2016-2017; diện tích xây dựng 2500m2; vật liệu làm
phao nổi: EZ-Dock (nhựa tổng hợp polyethylen) hoặc HMW HDPE; vật
liệu làm làm kết cấu thân nhà: gỗ, thép đóng tàu, mái lá,…Giải pháp cố
định: neo xiên+rùa.

ngang và phương dọc công trình nổi; z G và z C - tương ứng là tung độ
hay khoảng cách theo phương đứng từ trọng tâm và tâm nổi của công
trình nổi đến mặt phẳng cơ bản nằm ngang đáy công trình nổi; r0 , R0 - là
bán kính nghiêng ngang và bán kính nghiêng dọc của công trình nổi.
Chiều cao h0 và H0 phụ thuộc vào hình dáng, tỷ số kích thước
chính của phương tiện nổi, tình trạng tải trọng, sự có mặt của chất lỏng
hoặc loại hàng có thể dịch chuyển khi nghiêng (hàng hạt, hàng rời).
4.3. Bài toán dây neo

2) Khu Du lịch Dịch vụ Đỉnh Hương
1) Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn
Hình 5. Một số dự án nhà nổi do đã thực hiện ở ven biển Quảng Ninh
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- Nhu cầu xây dựng các làng nổi phục vụ du lịch và dân sinh tại các
vũng, vịnh ven biển của Việt Nam là rõ ràng. Hiện nay tại các khu du lịch
ven biển đã và đang tự phát xây dựng nhiều nhà nổi phục vụ du lịch. Vì
sự phát triển tự phát cho nên đã sảy ra nhiều sự cố và gây ô nghiễm môi
trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hoạt động du lịch. Hiệu quả
của các làng nổi phục vụ du lịch và dân sinh là rõ ràng. Có thể nhìn thấy
ngay vấn đề tăng quỹ đất ở các đô thi ven biển là một hiệu quả to lớn.
- Các kết quả nghiên cứu nêu trong bài báo này cho thấy các tính
toán đảm bảo an toàn cho các công trình nổi ven biển là cần thiết và
đây cũng chỉ là các kết quả ban đầu.
- Các bài toán và các vấn đề kỹ thuật đã đặt ra trong bài báo này
cần thiết phải được thực hiện khi nghiên cứu, xây dựng các làng nổi
phục vụ du lịch và dân sinh tại các vũng, vịnh ven biển của Việt Nam.

Hình 6. Cấu tạo chi tiết một phao nổi điển hình và sơ đồ ghép nối các phao nổi tại
Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn - Quảng Ninh
6. Kết luận
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Hình 7. Kết quả tính kiểm tra ổn định nổi của hệ thống kết cấu nổi
tại Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn - Quảng Ninh
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