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PHÂN TÍCH PTHH C ỬA VAN CUNG CÔNG TRÌNH TH ỦY LỢI 
 

1. BỐI CẢNH CÔNG TRÌNH 
Ứng dụng phần mềm ANSYS phân tích tĩnh phần tử hữu hạn kết cấu cửa van 

theo sơ đồ không gian ba chiều để xác định quy luật phân bố ứng suất, đặc trưng biến 
hình kết cấu cửa van, đồng thời đánh giá tính năng an toàn của kết cấu. 

Cửa van chủ yếu sử dụng hai chủng loại vật liệu là thép Các bon A3 và thép hợp 
kim thấp 16Mn, các thông số tính năng của hai loại vật liệu thép được cho ở bảng 1-1 
dưới đây. 

Bảng 1-1: Các thông số tính năng cơ lý của vật liệu thép 
Loại 
thép 

Giới hạn đàn hồi 

σy MPa 

Cường độ  giới hạn 

σb MPa 

Suất dãn dài 

δ % 

Modun đàn hồi 
E MPa 

Hệ số 

µ 

Dung trọng 

γ N/m3 

A3 235.2 372.4 27 2.05×105 0.3 7.8×104 

16Mn 343.0 509.6 21 2.05×105 0.3 7.8×104 

 

Cửa van được tạo thành từ các thép bản, thép hình liên kết với nhau bằng bu lông 
và hàn, đây là một hệ kết cấu không gian gồm các cấu kiện thành mỏng điển hình tạo 
thành; chiều dày thiết kế của bản mặt là 10mm; chiều dày dầm chính ngang, dầm phụ 
ngang, dầm dọc và dầm biên là 8mm; chiều dày càng van là 12mm. Bản mặt được liên 
kết với dầm chính, dầm phụ, dầm dọc và dầm biên. Hai phần càng van có dạng mặt cắt 
ngang chữ I. Hình thức kết cấu cửa van cho ở hình vẽ 1-1. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-1: Mô hình hình học cửa van cung công trình thủy lợi (đơn vị: mm) 
 
2. MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN 

Kết cấu dưới tác dụng của áp lực nước thượng lưu sẽ phát sinh tổ hợp biến hình uốn, 
xoắn, cắt, kéo nén, bởi vì đây là một thể tổ hợp kết cấu bản, vỏ, thanh. Trong kết cấu chủ 
yếu được tạo thành từ phần từ bản vỏ thép. 

Tính toán kết cấu theo nguyên tắc dưới đây: 

• Kết cấu cửa van ở trên là kết cấu đối xứng chịu tải trọng đối xứng, nên thiết lập 
mô hình một nửa kết cấu. 
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• Chiều dày bản mặt ở phía trên và dưới lấy theo chiều dày bình quân. 
Kết cấu sử dụng lưới phần tử vỏ 4 nút SHELL63, tổng số điểm nút trong mô hình là 

3304, tổng số phần tử là 3122. 
Hình 1-2 thể hiện sau khi thiết lập một nửa mô hình. Trục X trong toạ độ Đề các 

hướng theo phương dòng chảy, trục Y hướng thẳng đứng, trục Z hướng theo phương 
dầm chính ngang. 

 
3. GIA TẢI VÀ GÁN ĐIỀU KIỆN BIÊN     

Tính toán công trình trong hai trường hợp mực nước kiểm tra và mực nước thiết kế. 
Cao trình đáy cửa van 1354.0m, các tham số cụ thể cho ở bảng 1-2. 

Bảng 1-2: Bảng tham số mực nước 

 Mực nước thiết kế (m) Mực nước kiểm tra (m) 

Mực nước 1364.0 1364.0 

Cột nước 10 10 

 
1. Áp lực thủy tĩnh 
Dựa vàophân bố tuyến tính, tính toán theo công thức:  

   p = ρgh (MPa)      (1-1) 

 trong đó, ρ là mật độ của nước (đơn vị: kg/m3), g là gia tốc trọng trường (đơn vị : 
m/s2), h là chiều cao cột nước (đơn vị: m). 

Có thể thông qua Main Menu →→→→ Solution →→→→ Settings →→→→ Gradient quy định độ dốc, 
sau đó gây áp lực mặt ngoài, áp lực ở trên mặt hoặc trên biên là biến đổi tuyến tính. 

2. Trọng lực 
Thông qua gán gia tốc trọng trường để xác định trọng lực. 

Preprocessor →→→→ Load →→→→ Difine Load →→→→ Apply →→→→ Structural →→→→ Inertia →→→→ Gravity 

→→→→ Global 
3. Điều kiện biên 
Theo tình trạng ràng buộc thực tế, bộ phận đáy cửa van chịu ràng buộc chuyển vị 

theo phương đứng, ở gối bản lề chịu ràng buộc chuyển vị thẳng theo 3 phương X, Y và Y 
và chuyển vị xoay theo 2 phương X và Y, mà còn chịu ràng buộc trên mặt đối xứng. Mô 
hình phần tử hữu hạn sau khi gia tải và gán điều kiện biên như hình 1-3. 

 

     
       Hình 1-2: Mô hình PTHH ½ cửa van             Hình 1-3: Gán điều kiện ràng buộc 
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4. GIẢI VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 
Dưới tác dụng của trọng lượng bản thân và áp lực nước, mỗi một điểm trên kết cấu 

thông thường đều ở trạng thái ứng suất phức tạp, vật liệu sử dụng của kết cấu đều là vật 
liệu thép có tính dãn tương đối tốt, ứng suất triết tính hoặc ứng suất tương đương được 
xác định theo công thức dưới đây: 

( ) ( ) ( )2
31

2
32

2
21max

2

1 σ−σ+σ−σ+σ−σ=σ    (1-2) 

4.1 Kết quả tổng thể cửa van 
Hình 1-4 và hình 1-5 thể hiện ứng suất tương đương và chuyển vị của toàn bộ kết cấu 

cửa van. Ứng suất tương đương lớn nhất σmax = 206.075 MPa, phát sinh nơi tiếp giáp 
giữa bản mặt và đoạn dưới của dầm dọc, chuyển vị hợp thành lớn nhất Umax = 8.449mm, 
phát sinh ở ô bản mặt phía dưới cửa van. 

   
      Hình 1-4: Phổ ứng suất tương đương  Hình 1-5: Phổ tổng chuyển vị 

4.2 Kết quả bản mặt 
Phổ tổng chuyển vị và ứng suất tương đương của bản mặt phía dưới mực nước kiểm 

tra cho ở hình 1-6 và hình 1-7, kết quả cho thấy: 
- Ứng suất tương đương lớn nhất trong bản mặt phát sinh ở góc trái phía dưới, có 

giá trị σmax = 206.075 MPa. 
- Ở vị trí tiếp giáp với dầm dọc và dầm ngang, do độ cứng của dầm dầm dọc, dầm 

ngang tương đối lớn, vì vậy ứng suất ở vùng lân cận tương đối lớn nhưng ứng 
suất tại vị trí trung tâm phụ cận lại tương đối nhỏ. 

- Chuyển vị lớn nhất của bản mặt là 8.449mm tại vị trí biên dưới. 

   
       Hình 1-6: Phổ ứng suất tương đương     Hình 1-7: Phổ tổng chuyển vị bản mặt 
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4.3 Kết quả dầm 
Ứng suất tương đương và chuyển vị tổng thể của dầm ngang, dầm phụ ngang, dầm 

dọc và dầm biên được biểu thị ở hình 1-8 và 1-9. 
Ứng suất tương đương lớn nhất là 179.019MPa, phát sinh ở vị trí tiếp giáp giữa dầm 

dọc và dầm phụ ngang; tổng chuyển vị lớn nhất là 5.904mm, phát sinh ở vị trí tiếp giáp  
dầm ngang dưới và dầm biên. 

   
       Hình 1-8: Phổ ứng suất tương đương         Hình 1-9: Phổ tổng chuyển vị dầm 

4.4 Kết quả càng van 
Dưới tác dụng của áp lực nước, trong mặt phẳng khung chính của càng van phía trái 

và phải (mặt phẳng chính thứ 1) và trong mặt phẳng khung càng trên và dưới đều chịu 
tác dụng của lực cắt và lực dọc. Hình 1-10 hiển thị phổ ứng suất tương đương càng van; 
hình 1-11 thể hiện phổ tổng chuyển vị càng van. 

  
       Hình 1-10: Phổ ứng suất tương đương    Hình 1-11: Phổ tổng chuyển vị càng van 

Bảng 1-3: Ứng suất tương đương và tổng chuyển vị lớn nhất của càng van 

Ứng suất tương đương SEQV/MPa 99.915 

Tổng chuyển vị USUM/mm 3.946 

 
5. CƯỜNG ĐỘ KẾT CẤU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG 

5.1 Ứng suất cho phép 
Theo quy phạm kết cấu thép, ứng suất cho phép và chiều dày của vật liệu thép có liên 

quan với nhau, chiều dày mỗi cấu kiện của cửa van không đồng đều nhưng đều không 
lớn hơn 16mm, thuộc cùng một nhóm vật liệu thép chiều dày nhỏ. chiều dày vật liệu thép  
không những ảnh hưởng đến ứng suất cho phép mà còn có liên quan rất lớn đến điều 
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kiện vận hành và độ an toàn công trình. Căn cứ quy định trong “ Quy phạm thiết kế cửa 

van thép công trình thủy lợi thủy điện”, đối với cửa van công tác và cửa van sự cố trong 
công trình lớn, hệ số điều chỉnh ứng suất cho phép dao động từ 0.90 ~ 0.95. Ngoài ra, 
trong tiêu chuẩn kết cấu thép công trình thủy lợi thủy điện của Trung Quốc (SL 226-98), 
khi tiến hành kiểm nghiệm tính toán cường độ kết cấu cửa van, ứng suất cho phép của 
vật liệu nên tiến hành sửa đổi theo niên hạn sử dụng, hệ số sửa đổi ứng suất cho phép dao 
động từ 0.90 ~ 0.95. Căn cứ quy định trên, xét trên góc độ an toàn, lấy hệ số sửa đổi của 
ứng suất cho phép k=0.90x0.90=0.81. Ứng suất cho phép của vật liệu trước và sau khi 
sửa đổi được biểu thị ở bảng 1-4. 

Bảng 1-4: Ứng suất cho phép của mỗi vật liệu cấu kiện cửa van (MPa) 

Vật liệu Kháng kéo, kháng nén và kháng uốn [σ] Kháng cắt [τ] 

A3 160.0/129.6 95.0/77.0 

16Mn 230.0/186.3 135.0/109.4 

Trong bảng trên số đứng trước là giá trị ứng suất cho phép trước khi điều chỉnh, số 
đứng sau là giá trị ứng suất cho phép sau khi điều chỉnh. Cấu kiện chủ yếu của cửa van 
như bản mặt, dầm chính ngang, dầm dọc, càng van… đều làm bằng vật liệu thép 16Mn. 

5.2 Điều kiện cường độ 
Hiện nay, khống chế cường độ của cửa van vẫn đang sử dụng hệ thống quy phạm kết 

cấu lực học tương đối đồng bộ, theo tính chất chịu lực của điểm khống chế cường độ tiến 
hành kiểm tra/thiết kế. 

Đối với kết cấu chịu trọng lượng và cấu kiện liên kết của cửa van, nên kiểm tra ứng 

suất chính σ, ứng suất cắt τ, kiểm tra theo công thức: 

σ≤[σ], τ≤[τ]       (1-3) 

trong đó: [σ], [τ] đều là ứng suất cho phép sau khi điều chỉnh 
Đối với tổ hợp dầm chịu tác dụng đồng thời ứng suất chính tương đối lớn và ứng suất 

cắt tương đối lớn, ngoài kiểm tra ứng suất cắt và ứng suất chính vẫn nên kiểm tra ứng 

suất tương đương σmax, công thức kiểm tra: 

  σmax≤1.1[σ]       (1-4)  
Đối với bản mặt cần xét đến  tác dụng đồng thời của uốn cục bộ bản thân bản mặt và 

chịu uốn tổng thể của dầm chính (phụ), cho nên tiến hành kiểm tra đối với ứng suất 

tương đương của bản mặt σmax , kiểm tra theo công thức: 

  σmax≤1.1α[σ]       (1-5)  

trong đó: α là hệ số điều chỉnh tính đàn hồi, ở đây α lấy bằng 1.5. 

5.3 Đánh giá kết quả cường độ 
1. Đánh giá cường độ 

Căn cứ vào tính toán phân tích phần tử hữu hạn kết cấu cửa van ở phần trước, theo 
điều kiện cường độ tiến hành đánh giá, kết quả được biểu thị ở bảng 1-5, từ bảng 1-5 có 
thể nhận thấy mọi cấu kiện đều thoả mãn yêu cầu cường độ, kết cấu là an toàn. 
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Bảng 1-5: Đánh giá cường độ các cấu kiện chủ yếu 

Ứng suất lớn 
nhất MPa 

Khả năng của 
vật liệu MPa Cấu kiện 

σmax [σ] [τ] 

Tiêu chuẩn đánh giá Kết luận 

Bản mặt 206.075 σmax≤1.1α[σ] An toàn 

Dầm 
179.019 
-166.237 
-52.834 

σ≤[σ], τ≤[τ], σmax≤1.1[σ]  An toàn 

Càng van 
99.915 
-90.757 
51.767 

186.3 109.4 

σ≤[σ], τ≤[τ], σmax≤1.1[σ]  An toàn 

 
2. Đánh giá độ cứng 

Đối với cấu kiện chịu uốn, căn cứ vào kết quả tính toán độ võng tiến hành đánh giá 
độ cứng. Căn cứ quy định trong <<Quy phạm thiết kế cửa van thép công trình thủy lợi 
thủy điện>> của Trung Quốc (DL/T5013-95), tỷ số giữa độ võng lớn nhất của dầm 
ngang chính cửa van công tác và chiều dài không được vượt quá 1/600. 

Chiều dài càng van là 6.37m, độ võng cho phép 10.6mm, mà độ võng của càng van 
tính toán là 3.946mm, thoả mãn yêu cầu. 

Chiều dài dầm dọc là 5.2m, độ võng cho phép 8.7mm, độ võng tính toán dầm dọc là 
5.904mm, cũng thoả mãn yêu cầu độ cứng. 

 
6. KẾT LUẬN 

Sau khi phân tích phần tử hữu hạn không gian 3 chiều cửa van công trình thủy lợi, 
tiến hành kiểm tra cường độ và kiểm tra độ cứng theo <<Quy phạm thiết kế cửa van thép 
công trình thủy lợi thủy điện>> của Trung Quốc (DL/T5013-95) cho ta kết luận: cửa van 
thoả mãn yêu cầu về cường độ, yêu cầu về độ cứng, thiết kế an toàn. 

 

 
Hình 1-12: Hiển thị tất cả các đường đã tạo được 
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Hình 1-13: Hiển thị tất cả các đường đã tạo được 

 
Hình 1-14: Hiển thị tất cả các đường đã tạo 

 
Hình 1-15: Hiển thị tất cả các mặt vừa tạo 
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Hình 1-16: Hiển thị tất cả các mặt vừa tạo 

 
Hình 1-17: Hiển thị tất cả các mặt đã tạo 

 
Hình 1-18: Hiển thị tất cả các mặt đã tạo 

 


