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TÓM TẮT: Bài báo phân tích tổng quan các ưu điểm, nhược điểm của khối bê tông dị hình DOLOS so với 
các dạng khối phủ khác để đánh giá vai trò ứng dụng của nó trong các kết cấu mái nghiêng. Sau khi tìm 
ra các yếu điểm, tác giả đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô tả kết cấu khối rồi dùng phần 
mềm phân tích kết cấu để tìm ra nội lực, ứng suất tại những điểm xung yếu nhất trong khối. Từ đây có 
thể đưa bài toán về việc tìm cách khắc phục những điểm xung yếu này và nâng cao khả năng ứng dụng 
của khối. 
ABSTRACT: The general analysis of amour Dolos to find it advantages and disadvantages in 
comparison with other amours will help engineers assure its role in slope protection. With the method of 
finite elements, the author has successfully simulated the structure of the concrete amour Dolos then 
figured out the different stress areas in it with structural analyzing software. As a result, we can know 
where is the weak area in the amour to overcome and raise its usage for real works   
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc sử dụng các khối bê tông dị hình trong các kết cấu mái nghiêng đã đem lại kết quả hết sức khả 
quan do khả năng thi công nhanh và công trình bảo vệ có độ ổn định cao. Khối Dolos là một trong các 
khối bê tông dị hình đã và đang được sử dụng trên thế giới nhưng chưa được phổ biến ở Việt Nam. So 
với các khối bê tông dị hình khác thì khối Dolos có hệ số ổn định cao, khối lượng nhỏ tiết kiệm được 
đáng kể vật liệu. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của nó là độ mảnh khá lớn dẫn đến sự phá vỡ cục bộ 
của bản thân khối. Để khắc phục các nhược điểm này của khối Dolos, đưa nó vào sử dụng phổ biến rộng 
rãi ở Việt Nam, tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích nguyên nhân phá hoại, xác định nội lực và tìm 
biện pháp khắc phục độ mảnh khối bê tông phức hình Dolos kích thước lớn trong kết cấu công trình bảo 
vệ bờ. 
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1 So sánh ưu nhược điểm giữa các khối phủ dị hình bằng bê tông  

Nguyên tắc để chế tạo và ứng dụng khối bê tông phức hình cho công trình đê chắn sóng mái nghiêng 
và các công trình bảo vệ bờ là: Trọng lượng phải nhỏ hơn khối bê tông hình hộp trong cùng một điều 
kiện ứng dụng. Có tính cài nối cao giữa các khối bê tông khi xếp khối thành các lớp trên mái đê đảm bảo 
công trình có tính ổn định cao nhất. Giá thành của một lớp phủ đối với một công trình phụ thuộc chủ yếu 
vào thể tích bê tông ở trên mái dốc, số các cấu kiện, đơn giá vật liệu và đơn giá xây dựng công trình.  

Để phát triển mối liên hệ về tổng thể tích yêu cầu, Hudson đã đưa ra công thức xác định thể tích của 
khối phủ thay vì xác định trọng lượng khối. Công thức này cho ta thể tích của một khối phủ ổn định. 

Vunit = Sr.φunit(Kd-unit.cotgαunit)-1/3(Sr-1)-1  

Với φunit là hệ số mật độ xếp khối;  
Sr, Kd được xác định như công thức xác định trọng lượng khối của Hudson 
Cũng để so sánh ưu nhược điểm giữa các khối bê tông dị hình ta đưa ra công thức xác định trọng 

lượng khối của Hudson. Đây là công thức được công bố khoảng 50 năm về trước dựa trên các kết quả thí 
nghiệm mô hình và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. 
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h: là chiều cao sóng tính toán; cotgα: là hệ số mái dốc. 
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γB, γn: là dung trọng của khối và của nước. 
Kd: là hệ số ổn định được xác định trong bảng sau 

Hệ số ổn định của các loại khối  
TT Loại khối PP thi công Số 

lớp Kd 

1 Đá tảng nhẵn mặt Xếp lộn xộn 2 2,4 ÷ 2,6 

2 Đá tảng nhám Xếp lộn xộn 2 2,9 ÷ 3,5 

3 Đá tảng nhẵn mặt Xếp lộn xộn ≥ 3 2,9 ÷ 3,2 

4 Đá tảng nhám Xếp lộn xộn ≥ 3 3,8 ÷ 4,3 

5 Khối bê tông hộp Xếp lộn xộn 2 ≤ 5 

6 Khối hộp cải biên Xếp lộn xộn 2 5 ÷ 7,5 

7 Tetropod Xếp lộn xộn 2 6 ÷ 8,3 

8 Tribar Xếp lộn xộn 2 6 ÷ 10 

9 Tribar Xếp từng khối 1 9,5 ÷ 15 

10 Dolos Xếp lộn xộn 2 10 ÷ 12 

11 Stabit Xếp lộn xộn 2 10 ÷ 12 

12 Quadripod Xếp lộn xộn 2 6 ÷ 8,3 

13 Hexapod Xếp lộn xộn 2 6 ÷ 9 

14 Antifer-Block Xếp lộn xộn 2 6 ÷ 8 

15 Accropod Xếp lộn xộn 2 10 ÷ 12 

 
Từ các giá trị hệ số ổn định Kd của các khối ta thấy khối Dolos  là một trong các khối có hệ số ổn 

định lớn nhất và lớn hơn rất nhiều so với một số khối đang phổ biến hiện nay. Như vậy với cùng một giá 
trị tải trọng tác dụng thì khối Dolos là một khối có trọng lượng khá nhỏ, đáp ứng rất tốt yêu cầu tiết kiệm 
vật liệu. Cùng với ưu diểm có trọng lượng nhỏ thì khối Dolos còn có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với 
các khối có hệ số ổn định tương đương nên việc đưa khối này vào sử dụng phổ biến là một xu hướng rất 
có hiệu quả. 

 
2.2. Cấu tạo khối DOLOS và tải trọng tác dụng lên khối 

 
 

Cấu tạo và thể tích khối DOLOS được xác định theo công thức 
V = 0,16C3 
 



Tải trọng tác dụng lên khối được tính toán trong trường hợp mái phủ được xếp hai lớp, biển có sóng 
lớn vỗ vào và kéo tụt các khối làm cho các khối va vào nhau. Giá trị của tải trọng được xác định dựa vào 
trọng lượng bản thân của khối sau khi đã đưa vào hệ số động. 

Tải trọng 
P = kđ . G 

Trong đó: 
kđ =1,3 là hệ số động được xác định theo lý thuyết của động lực học công trình. 
G: là trọng lượng bản thân của khối. 

 
3. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MÔ TẢ KHỐI DOLOS VÀ TÍNH  TOÁN 
ỨNG SUẤT TRONG KHỐI 
 
3.1 Mô phỏng khối Dolos bằng PP PTHH 
  

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp đã và đang được ứng dụng rỗng rãi trong việc mô tả 
các loại kết cấu. Phần tử Solid là loại phần tử tương đối phức tạp trong phương pháp phần tử hữu hạn. 
Đây là phần tử đặc có 8 nút, đã và đang được áp dụng cho việc mô phỏng các kết cấu dạng khối đặc có 
kích thước lớn và nhỏ. Sau khi mô phỏng kết cấu khối đặc bằng tập hợp các phần tử Solid thì ta có thể 
ứng dụng trực trực tiếp phần mềm Sap 2000 để xác định các trường hợp ứng suất của khối dưới tác dụng 
của các trường hợp tải trọng. 

 
 
Đối với kiểu phần tử Solid thì việc khai báo nút và khai báo phần tử được thực hiện bằng file text sau đó 
được nhập trực tiếp vào SAP2000.  

 
Khối Dolos được chia làm 3 phần: phần thân và hai phần cánh mỗi phần của khối được chia thành 

một số hữu hạn các phần tử, toàn bộ khối được chia thành 260 phần tử. Lưới phần tử sẽ được chia dầy ở 
những chỗ được xem là tập trung ưng suất. 



Phần thân được chia thành 9 khoanh bởi 8 mặt cắt. Trên mỗi mặt cắt chia thành 15 nút vơí số hiệu 
nút được xác định tuỳ theo từng mặt cắt. Phần cánh trên và phần cánh dưới mỗi phần được chia thành 12 
khoanh bởi 11 mặt cắt. Mỗi mặt cắt cũng được chia thành 15 nút.  
Hình bên là khối Dolos được mô phỏng bằng PP PTHH 
 
3.2 Tính toán ứng suất 

Sau khi phân tích cơ sở lý thuyết và nguyên tắc tính toán ta ứng dụng phần mềm SAP2000 để tính 
toán ứng suất trong khối DOLOS. với trường hợp mái cần bảo vệ được phủ hai lớp. Phân bố ứng suất tại 
các vị trí trong khối được thể hiện thông qua các vùng màu.  
 
4. MỘT SỐ NHÂN XÉT 

Dựa vào biểu đồ ứng suất và kết quả ta thấy rằng ứng với các trường hợp tải trọng thì ứng suất trong 
khối thường tập trung ở những vị trí xung yếu như chỗ tiếp giáp giữa thân với cánh hoặc những chỗ bị 
ngàm chặt. Những vùng này do bị tập trung ứng suất nên rất dễ bị phá hoại. Ta thấy rằng khi trọng lượng 
bản thân của khối tăng lên bội ba thì kích thước và sức chịu tải của khối chỉ tăng lên bội hai. Do đó khi 
trọng lượng khối càng tăng, khối càng lớn thì độ mảnh của khối càng lớn và khi trọng lượng tăng đến 
một giới hạn nào đó thì độ mảnh và sức chịu tải của khối cũng đạt đến một giới hạn dẫn đến khối có thể 
bị phá hoại làm mất ổn định cục bộ. Khi đạt đến giới hạn đó ta cần phải gia cố tăng cường bằng cốt thép, 
khắc phục nội lực phá hoại, đặc biệt phải quan tâm chú ý đặt cốt thép ở những nơi ứng suất tập trung. 

 
5. KẾT LUẬN 

Sau quá trình nghiên cứu, bài báo đã phân tích đưa ra được những ưu điểm vượt trội của khối phủ 
Dolos so với những khối khác trong vấn đề gia cố mái nghiêng. Mổt khác bài báo cũng đã mô tả thành 
công kết cấu khối Dolos bằng phương pháp phần tử hữu hạn, đồng thời ứng dụng thành công chương 
trình phần mềm phân tích kết cấu đề xác định các vùng ứng suất trong khối khi chịu các trường hợp tải 
khác nhau, từ đó đưa ra được kết luận về những vị trí xung yếu cần gia cố trong khối.  
Qua đây cũng có thể thấy, nếu bài báo này được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề gia cố các điểm xung yếu 
của khối phủ Dolos (có thể 
bố trí cốt thép hoặc tăng 
cường độ chịu lực của vật 
liệu làm khối tại những 
điểm xung yếu) thì việc ứng 
dụng khối Dolos trong công 
trình sẽ rất hiệu quả. 
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