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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Thiết bị của tàu thủy và công trình nổi đóng vai trò đảm bảo khai thác tin cậy và hiệu 

quả tàu hoặc công trình nổi, cũng như đảm bảo an toàn cho con người trên nó. Chúng rất đa 

dạng về chức năng thực hiện và chủng loại kết cấu, nhưng đều có dấu hiệu chung – các yếu 

tố cơ bản của chúng đều nằm bên ngoài thân tàu hoặc công trình. 

Theo truyền thống, chức năng của thiết bị tàu thủy và công trình nổi liên quan đến sự 

điều khiển chuyển động của tàu và công trình, giữ nó trong vùng nước trước bến đã biết, 

hoặc là ở cầu tàu, bến bãi, nơi khai thác, đảm bảo kéo, làm hàng và thao tác cứu sinh, v.v. 

Tất cả các thiết bị này sẽ được nghiên cứu trong giáo trình “Thiết bị tàu thủy và công trình 

nổi”. Giáo trình này được chia thành ba phần: phần thứ nhất bài thuật quá trình động trong 

thiết bị tàu thủy và công trình nổi, cũng như về các liên kết không chịu nén của các thiết bị 

này; phần thứ hai trình bày về các thiết bị của tàu thủy nói chung, còn các thiết bị của công 

trình nổi sẽ được đề cập đến trong phần thứ ba của giáo trình, mà chủ yếu là hệ thống neo 

giữ của giàn khoan bán chìm và thiết bị định vị, nâng – hạ của giàn tự nâng. Căn cứ vào mức 

độ phổ biến trên giàn khoan, các thiết bị trên giàn khoan được chia thành thiết bị có công 

dụng chung và thiết bị có công dụng đặc biệt. Ở nhóm thứ nhất đưa vào các thiết bị, có thể 

tính tương tự như thiết bị của tàu thủy nói chung. Chúng gặp phải ở biến thể này hay biến thể 

khác ở tất cả các giàn đã thấy từ trước. Ở chúng trước hết liên quan đến thiết bị cứu sinh, 

thiết bị hàng hóa, thiết bị kéo – chằng buộc, thiết bị neo, mà ít có ý nghĩa đối với sự khai thác 

độc lập công trình nổi. Thời gian vừa qua, các thiết bị này cũng thay đổi khá nhiều, đã và 

đang hoàn thiện phương pháp thiết kế chúng. Cùng với các yêu cầu về giữ gìn và bảo vệ môi 

trường xung quanh, sự làm việc của các cơ cấu máy móc trên tàu và các công trình nổi, lợi 

ích kinh tế, nguồn dự trữ năng lượng, v.v, cũng ngày càng tăng cao. Tất cả các yếu tố này đòi 

hỏi phải viết lại một giáo trình mới về thiết bị tàu thủy và công trình ngoài khơi. 

Giáo trình này được mở rộng, cập nhật đáng kể so với một số tài liệu đã được viết 

trước đây, bổ sung thường xuyên vào các thành phần của thiết bị tàu thủy và công trình nổi, 

các chức năng tích hợp của chúng, đưa ra các giải pháp kết cấu mới. Các tài liệu mới chứa 

trong giáo trình này, liên quan đến giới thiệu đại cương về nắp hầm hàng và các cầu dẫn, 

tính toán thiết bị phòng tránh va, bảo vệ tàu khỏi hư hại khi chằng buộc dựa trên lý thuyết 

mới – lý thuyết năng lượng của va đập, đưa ra sơ đồ tính toán thiết bị cứu sinh trên cơ sở 

tính toán tự động và một số thiết bị khác với việc sử dụng lý thuyết xác suất hoặc lý thuyết độ 

tin cậy. Trước hết thực hiện mô tả toán học sự tương tác giữa neo và đáy biển, trình bày sự 

tiếp cận chức năng, trang bị các phương tiện cứu sinh kiểu mới, v.v. 

Trong giáo trình này cũng phản ánh sự thay đổi trong phương pháp thiết kế thiết bị tàu 

và công trình nổi. Một thời gian dài, các phương pháp này cơ bản được thực hiện theo sơ đồ 

tĩnh. Song, thiết kế hợp lý cho các thiết bị này chỉ có thể khi tính đến đầy đủ các đặc điểm 

khai thác của chúng. Vì thế cho nên, sẽ tăng thời lượng nghiên cứu về vai trò của dao động, 

sự va đập, giật và các hiện tượng động khác, xuất hiện trong các yếu tố của thiết bị tàu thủy 



530 

và công trình nổi, tất cả các điều này cũng được thể hiện trong giáo trình “Thiết bị tàu thủy 

và công trình nổi”. 

Giáo trình gồm 12 chương, trước hết giới thiệu cho độc giả tìm hiểu về các tài liệu ở 

hai chương đầu. Trong các chương này trình bày phương pháp luận thiết kế thiết bị của tàu 

thủy và công trình nổi, được hiểu là cần thiết để đọc các chương còn lại. Đồng thời, các 

chương sau nếu không liên quan đến hai chương này thì có thể được độc giả tách riêng. 

Giáo trình cũng đã chú ý đến các vấn đề mới khi nghiên cứu cách thiết kế, chế tạo và 

khai thác các thiết bị tàu thủy và công trình nổi, thường xuyên được ứng dụng trong các 

trường đại học, cao đẳng, các cán bộ, công nhân kỹ thuật trong các nhà máy đóng tàu. Nó 

cũng có thể hữu ích đối với nhiều ngành nghề gắn liền với biển và đại dương: đánh bắt cá, 

du lịch biển bằng thuyền buồm và một số loại hình thể thao dưới nước khác. 

Khi viết cuốn sách này, tác giả đã vận dụng những kinh nghiệm thực tế, sưu tầm nhiều 

tài liệu liên quan đến giảng dạy cho chuyên ngành Thiết kế tàu thủy và công trình nổi, cũng 

như chuyên ngành Đóng tàu thủy và công trình nổi, đồng thời dựa trên đề cương đã được 

duyệt của môn học này. Tuy nhiên, do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, cuốn sách chắc 

không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong được sự đóng góp ý kiến của độc giả để 

cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Tác giả xin chân thành cảm ơn các ý kiến 

đóng góp quý báu đó. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về tác giả theo địa chỉ: Bộ môn Lý thuyết – 

Thiết kế tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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