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1. CHỈ DẪN CHUNG: 

 1.1.  Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có 

cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn v.v…) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ 

1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố. 

Các loại cầu khôi phục, cải tạo nâng cấp theo quy trình riêng.  

Chú thích: Khi thiết kế các công trình đặc biệt lớn cũng như dùng vật liệu và kết cấu đặc biệt 

trong trường hợp cần thiết có thể thảo ra những bổ sung và sửa đổi  cho quy trình này; các bổ 

sung và sửa đổi đó phải được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.  

1.2.  Khi thiết kế cầu đường sắt, đường ô tô và đường thành phố và cống dưới nền đường thì 

ngoài qui phạm này, còn cần xét tới các yêu cầu tương ứng của những tiêu chuẩn và qui phạm 

thiết kế hiện hành về đường sắt và đường ô tô thuộc mạng lưới chung toàn quốc, cũng như về các 

phố, đường thành phố và quảng trường , và phải xét đến các qui định của Nhà nước về vệ sinh và 

phòng cháy; các qui định thiết kế ở vùng có nguy cơ động đất, trong điều kiện đất đặc biệt (đất 

lún, đất có chất muối) và phải xét tới các tài liệu tiêu chuẩn khác chung của toàn quốc về thiết kế 

và xây dựng cũng như các yêu cầu đảm bảo an toàn vận chuyển, bảo hộ lao động cho công nhân 

trong thời kỳ xây dựng và sử dụng đường sắt, đường ô tô, đường qua thành phố và đường phố. 

  Chú thích:   

1.      Khi không có điều kiện thực hiện đúng các qui định của tiêu chuẩn, ghhi trong qui 

trình này, có thể áp dụng các qui định có yêu cầu, nội dung tương đương với các tiêu 

chuẩn đó. 
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2.      Các qui trình kỹ thuật đặc biệt, các chỉ dẫn qui trình qui tắc dùng riêng chi thiết kế 

những dạng đặc biệt về kết cấu và nền móng cầu cống đường sắt, đường ô tô và 

đường thành phố đều phải phù hợp với các yêu cầu của bản qui trình này. 

1.3. Cầu cống được thiết kế trong suốt thời gian sử dụng phải đảm bảo an toàn, 

không gián đoạn và thuận lợi cho giao thông vận tải cũng như phải đảm bảo cho 

việc bảo dưỡng được đơn giản và đỡ tốn công nhất trong quá trình khai thác, cầu 

cống còn phải đảm bảo cho nước lũ và các vật nổi (gỗ, cây, v.v…) thông qua an 

toàn; trong trường hợp là cầu vượt, cầu cạn, cầu dẫn phải đảm bảo cho vận tải bộ 

lưu thông liên tục dưới cầu đó. 

Ngoài ra cầu vượt qua các tuyến đường thuỷ phải thoả mãn những qui định cụ thể trong bản 

nhiệm vụ thiết kế về thông tàu thuyền và bè mảng.  

Khi thiết kế cửa cầu cống cần phải dự kiến được giá thành xây dựng ít nhất, thời gian thi công 

ngắn nhất với chi phí tiết kiệm về vật liệu và lao động.  

1.4.  Bố trí chung, kích thước, kết cấu, vật liệu và hình dạng cầu cống phải phù hợp với công 

dụng của chúng cũng như với các yêu cầu và điều kiện địa phương, có xét tới tương lai phát triển 

giao thông vận tải, các đường giao thông ngầm dưới đất và trên mặt đất hiện có cũng như dự 

kiến sẽ có.  

Bố trí cầu cống trong vùng có dân cư cần phải chú ý đến những điều kiện thuận lợi và quy hoạch 

của vùng đó. 

  

2. CHỌN VỊ TRÍ CẦU CỐNG  

1.5.  Chọn địa điểm vượt sông và vị trí công trình trên bình diện và trắc dọc phải xét 

tới các chỉ tiêu xây dựng và khai thác, chế độ dòng chảy, các điều kiện lòng lạch, 

địa chất, các điều kiện địa phương, và các điều kiện khác nhằm xác định một giải 

pháp kinh tế kỹ thuật hợp lý nhất của đoạn đường tương ứng có xét tới sự phát 

triển tương lai của con đường ấy. Khi có lý do đặc biệt mới được phép làm cầu 

vượt qua những dòng bùn đỏ trong khu vực có phù sa bồi tụ.  

 1.6.  Tại nơi có dòng chảy giao nhau thường chỉ dự kiến một công trình thoát nước. 

Làm thêm các công trình thoát nước trên bãi bồi phải dựa trên cơ sở tính toán về 

kinh tế và thuỷ lực.  

Chỉ cho phép dự kiến tập trung thoát nước của vài dòng sông liền nhau vào một công trình khi có 

cơ sở kinh tế kỹ thuật có kể tới điều kiện khai thác. Chỉ được phép dồn nước của vài kênh tưới 

vào một công trình khi có sự thoả thuận của các  cơ quan hữu quan.  



1.7.  Cầu có ba lát trên đường sắt, cầu nhỏ và vừa của đường ô tô và đường thành phố cũng như 

cống dưới nền đường được phép bố trí theo sự kết hợp bất kỳ giữa trắc dọc và bình diện của 

tuyến theo các qui trình thiết kế tuyến đường tương ứng. 

Cầu cống đường sắt có phần đường xe chạy không có ba lát phải đặt trên các đoạn đường thẳng 

và cố gắng đặt trên các đoạn bằng. Chỉ được đặt các cầu đó trên đoạn dốc quá 4‰ khi có căn cứ 

kinh tế kỹ thuật riêng.  

Đối với cầu lớn đường ô tô và đường thành phố, độ dốc dọc của mặt đường trên cầu thông 

thường không quá 2 ‰. Khi có đặt đá vỉa cao (cao 40cm) được phép nâng độ dốc dọc tới 30‰ 

cho cầu ô tô và 40‰ cho cầu thành phố. Đối với tất cả các loại cầu khi lát ván gỗ dọc thì độ 

dốc mặt cầu không được quá 20‰, khi lát  ván gỗ ngang thì độ dốc dọc không lớn hơn 30‰.  

1.8.  Khi định cao độ đáy ray trên cầu đường sắt phải xét đến việc đặt đường ở hai đầu cầu trên 

lớp ba lát đá dăm có đệm cát. 

Khoảng chênh cao giữa đáy ray với vai đường đầu cầu ít nhất là 66cm đối với 

 đường 1435 và 49cm đối với đường 1000mm (ứng với tà vẹt gỗ). 

 1.9.  Cao độ vai đường ở vị trí công trình phải thoả mãn điều kiện là chiều dày lớp đắp trên vành 

vòm cầu và trên các đốt hoặc đoạn cống dưới nền đường không được nhỏ hơn trị số qui định ở 

bảng 1.1.   

CHIỀU DÀY LỚP ĐẮP TÍNH BẰNG m  Bảng 1.1 

Loại công trình Trên đường 
Sắt Ô tô và thành phố 

Vánh vòm cầu 0,7 0,5 
Cống 1,0 0,5 

 Ghi chú: Trong trường hợp đặc biệt, có thể giảm bớt chiều dày đắp theo quy định của bảng trên, 

song phải đảm bảo an toàn kỹ thuật cho kết cấu. 

  

3. YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐi VỚi KẾT CẤU  

1.10. Những giải pháp về mặt kết cấu dùng trong thiết kế cầu cống phải tuân theo 

các văn bản qui định về tiết kiệm chi phí thép, xi măng và gỗ trong xây dựng, phải 

đạt được khả năng sử dụng nhiều nhất nguyên vật liệu địa phương và theo hướng 

công nghiệp hoá công tác xây dựng trên cơ sở cơ giới hoá thi công.  

Thông thường nên sử dụng các kết cấu lắp ghép chế tạo theo các đồ án định hình, các tiêu chuẩn 

và qui định Nhà nước. 

 1.11. Qui định các kích thước chủ yếu của những kết cấu định hình công trình cũng như kích 

thước các cấu kiện cần xuất phát từ những nguyên tắc môđuyn hoá và thống nhất hoá các cấu 

kiện công trình. 



Định kích thước kết cấu nhịp và mố trụ cầu cần phải xét tới khả năng xây dựng trong tương lai 

tuyến đường thứ hai cũng như khả năng cải tạo và thay thế các công trình trên mạng lưới đường 

đang khai thác. 

 1.12.   Sơ đồ kết cấu nhịp và mố trụ cầu phải đảm bảo :  

a. Kết cấu không biến dạng hình học cũng như đảm bảo cường độ, độ chịu mỏi, dộ ổn định và dộ 

cứng của tất cả các bộ phận công trình có xét tới điều kiện chế tạo, vận chuyển lắp ráp và các đặc 

điểm làm việc trong quá trình khai thác.  

b. Trị số nhỏ nhất của ứng suất sẵn có (dự ứng suất), ứng suất phụ, ứng suất cục bộ cũng như 

các ứng suất do lực đặt lên tâm gây ra trừ trường hợp các ứng suất được tạo làm cho kết cấu chịu 

lực tốt hơn.  

1.13.  Khi thiết kế các kết cấu lắp ghép cần dự kiến: 

a.       Đảm bảo độ vững chắc, độ bền yêu cầu, đảm bảo thực hiện có chất lượng các 

mối nối lắp ghép, các liên kết và chỗ tựa, đảm bảo thuận tiện cho việc đặt và 

điều chỉnh nhanh vị trí kết cấu, đồng thời phải xét tới khả năng lắp ghép tốn ít 

sức lao động nhất bằng phương pháp tiên tiến. 

b.      Chế tạo giản đơn ở nhà máy (hoặc bãi sản xuất) kết hợp sử dụng công nghệ 

tiên tiến và có năng suất cao. 

c.       Chia các kết cấu thành những khối và những cấu kiện với trọng lượng và kích 

thước thế nào để không trở ngại tới việc xếp dỡ và vận chuyển, và trong 

trường hợp hợp lý cũng có thể ghép các cấu kiện ấy thành khối lớn hơn tại 

công trường.  

1.14. Trong kết cấu cầu cống phải dự kiến các khe co dãn để giảm tác dụng do 

nhiệt độ thay đổi, do bê tông co ngót, do đất lún và do các yếu tố lực khác gây ra. 

Các khe co dãn này không vi phạm tính chất không biến hình của hệ thống và bảo 

đảm biến dạng tương ứng tiến triển tự do (chuyển vị).  

1.15. Đối với những cầu vượt qua sông lớn và trung bình, trong các trường hợp cần 

thiết phải dự kiến những công trình hướng nước và bảo vệ bờ, còn với cầu vượt 

qua dòng nước nhỏ và cống phải dự kiến đào sâu, san bằng và gia cố lòng sông ở 

phía vào và phía ra trong phạm vi công trình, đồng thời dự kiến biện pháp giảm tốc 

độ nước chảy ở cửa vào và cửa ra.  

1.16.    Cống dùng thích hợp hơn cầu, đặc biệt ở những đoạn trắc dọc đường ô tô 

hình lõm. Tại những nơi có vật trôi không được phép dùng cống. Vượt qua dòng 

suối có đá trôi tốt nhất là dùng cầu một nhịp có khẩu độ bé nhất là 4m hoặc khi có 

dòng chảy bị bó hẹp đến mức tối đa thì dùng công trình đặc biệt.  



Trên đường sắt cấp III và trên đường ô tô thấp với lưu lượng nước nhỏ và ít hạt phù sa cho phép 

dùng nền đường thấm nước và các công trình thấm nước hỗn hợp khi có căn cứ kinh tế kỹ thuật 

xác đáng.  

   1.17.  Khẩu độ cống thoát nước (và chiều cao có hiệu) thông thường qui định không nhỏ hơn 

0,75m; khi chiều dài cống trên 20m thì khẩu độ không bé hơn 1,00m.  

Dưới nền đắp đường ô tô dùng cống khẩu độ 1m khi chiều dài cống không quá 30m, khẩu độ 

0,75m khi chiều dài không quá 15m. 

Trong thành phố cống khẩu độ 0,5m chỉ được phép dùng khi có bố trí thiết bị bảo vệ. 

Chú thích: 

Từ nay về sau các loại càu qui định như sau: cầu nhỏ có tổng chiều dài dưới 25m, cầu vừa có 

tổng chiều dài 25-100m, cầu lớn có tổng chiều dài lớn hơn 100m.  Chiều dài qui định ở trên tính 

từ đuôi mố này tới đuôi mô kia. 

 1.18.    Chiều dài đốt cống và phân đoạn qui định tuỳ thuộc vào điều kiện địa phương và điều 

kiện chế tạo nhưng không được vượt quá 5m. Khi dùng cống bê tông cốt thép có chiều dài đốt 

cống từ 3m trở lên phải kiểm toán sức chịu uốn của cống theo phương ngang nền đường. 

1.19.    Đối với cống chỉ được phép dự kiến chế độ bán áp; khi làm cửa cống có dạng đón nước 

thuận mới được phép dự kiến chế độ có áp, nhưng chỉ với điều kiện cống có móng và lưu lượng 

dòng chảy (xem điều 1.29) như sau: 

 -         Lưu lượng lớn nhất - trên đường sắt 

-         Lưu lượng tính toán – trên đường ô tô và đường thành phố  

Ngoài ra phải đảm bảo không thấm nước ở các khe nối giữa các đốt cống và đảm bảo ổn định 

chống thấm cho nền đường. 

1.20. Cống phải có cửa vào và cửa ra, hình dạng và kích thước các cửa này phải đảm bảo cho 

nước chảy được thuận lợi và đảm bảo ổn định của nền đường cạnh cống.  

Với cống không có móng phải dự kiến biện pháp kết cấu chống xê dịch đốt cống do biến dạng 

của đất nền và nền đường. 

1.21. Công trình phải được ngăn ngừa chống rác bẩn, chống tác hại của ảnh hưởng khí quyển, 

khói, dòng điện cảm ứng, tác dụng xâm thực của nước và đất bằng cách chọn vật liệu thích hợp 

cũng như chọn biện pháp kết cấu và bảo vệ đặc biệt; những biện pháp này cần nêu rõ trong đồ án 

thiết kế.  

Những bộ phận cầu bằng gỗ phải có biện pháp phòng mục. 

  

4. KHỔ GIỚi HẠN 

1.22. Kết cấu của các công trình làm mới tuỳ theo nhiệm vụ thiết kế đều phải thoả mãn những 

yêu cầu về khổ giới hạn sau đây:  



d.      Đường sắt khổ ray 1435mm và khổ ray 1000mm xác định theo qui phạm khai 

tháckỹ thuật đường sắt VN do Bộ Giao thông Vận tải duyệt. 

e.       Đường ô tô và đường thành phố:  

-         Đối với khổ cầu trên đường ô tô xác định theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô do Bộ Giao 

thông vận tải ban hành 

-         Đối với khổ cầu thành phố cần căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế đường thành phố và các 

yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ thiết kế 

-         Đối với khổ giới hạn tiếp cận kiến trúc có thể tham khảo phụ lục qui trình này. 

1.23. Chiều rộng, khổ giới hạn cầu và hầm cho người đi bộ và xe thô sơ xác định 

theo yêu cầu vận chuyển bộ hành, được qui định cụ thể trong nhiệm vụ thiết kế 

được duyệt. 

1.24.  Đối với cầu đường nông thôn chiều rộng và chiều cao khổ giới hạn sẽ có qui 

định riêng. 

1.25. Khoảng cách giữa các tim đường trên những cầu có kết cấu nhịp riêng biệt 

cho mỗi tuyến phải qui định với tính toán thế nào để đảm bảo tĩnh cự giữa các mép 

dầm chủ ở cạnh nhau ít nhất là 0,60m, còn đối với các kết cấu nhịp thép, ngoài điều 

đó ra còn phải qui định ít nhất là 0,8m cho các bản bụng thẳng đứng của các thanh 

dàn chủ hay dầm chủ. 

1.26. Khổ giới hạn tĩnh không dưới cầu đối với những nhịp cầu có thuyền bè qua lại 

cần theo những qui định của nhiệm vụ thiết kế và qui định riêng tuỳ thuộc vào cấp 

đường thuỷ nội địa, phù hợp với qui định thiết kế khổ giới hạn dưới cầu trên sông 

thông thuyền và những yêu cầu chủ yếu về vị trí cầu. 

1.27. Chiều cao từ mặt nước tới đáy kết cấu nhịp cầu không có thuyền bè qua lại, 

trên sông có thông thuyền phải căn cứ vào điều kiện địa phương để quyết định 

nhưng trong mọi trường hợp đều không được nhỏ hơn trị số ghi ở bảng 1.2. 

 Ở các sông không có thuyền bè qua lại, vị trí các cấu kiện cầu trên mức nước qui định theo bảng 

1.2.  

VỊ TRÍ CỦA CẤU KIỆN CẦU TRÊN MỰC NƯỚC  

 

 

 



Bảng 1.2 

Số TT Tên cấu kiện cầu Tĩnh không nhỏ nhất (m) trên mực nước (có xét ảnh hưởng nước 

dềnh và sóng) theo điều 29. 
Mực nước tính toán 

đối với cầu trên 

Mực nước cao nhất 

đối với cầu đường sắt 

Đường sắt Đường ôtô và 

đường thành phố 
1 

  

  

  

  

  

  

2 

3 

Đáy kết cấu nhịp 

a) Khi chiều cao nước dềnh không quá 1m 

b) Khi chiều cao nước dềnh lớn hơn 1m 

c) Khi có cây lớn trôi 

d) Khi có nhiều đá lăn 

Bản đệm gối cầu 

Đáy chân vòm 

  

0,50 

  

0,75 

  

1,50 

- 

0,25 

0,25 

  

0,50 

  

0,50 

  

1,00 

1,00 

0,25 

- 

  

0,25 

  

0,25 

  

1,00 

1,00 

- 

- 

 Chú thích: 1. Cho phép chân của cầu vòm đặc không chốt và của vành vòm ngập dưới mực 

nước tính toán nhưng không được quá nửa đường tên vòm; khi đó khoảng cách từ đỉnh của vòm 

đến mức nước dềnh tính toán phải để ít nhất là 1m. 

   2. Tĩnh không nhỏ nhất trên mức nước dưới các nhịp cầu tại vùng nước ứ 

và hồ chứa nước phải cao hơn mực nước tính toán ít nhất là ¾ chiều cao sóng tự do tính đối với 

mực nước đó. 

1.28. Trong cống khi xét với lưu lượng tính toán và chế độ nước chảy không áp lực thì tĩnh 

không cống (khoảng trống từ điểm cao nhất mặt trong của cống tới mặt nước chảy trong cống) 

phải lấy như sau: 

Ít nhất bằng ¼ chìêu cao cống đối với cống tròn và cống vòm có chiều cao dưới 3m. 

Ít nhất bằng 0,75m đối với cống tròn và cống vòm có chiều cao lớn hơn 3m; 

Ít nhất bằng 1/6 chiều cao cống, đối với cống hình chữ nhật có chiều cao dưới 3m. 

Ít nhất bằng 0,5m đối với cống hình chữ nhật chiều cao trên 3m. 

  



5. CHỈ DẪN TÍNH CẦU CỐNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA DÒNG NƯỚC 

1.29. Cầu cống và nền đường đắp ở bãi sông chịu tác động của dòng nước được tính theo lưu 

lượng nước tính toán (và theo mực nước tương ứng với lưu lượng ấy). Tần suất của lưu lượng 

tính toán đó lấy theo bảng 1.3.  

TIÊU CHUẨN TẦN SUẤT CỦA LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN 

Bảng 1.3 

Đường sắt Đường ôtô và đường thành phố 
Loại công trình Cấp đường Tần suất 

tính toán 
Loại công trình Cấp đường ôtô Tần suất tính 

toán % 
Cầu lớn và cầu 

vừa 

Cầu 

Cầu nhỏ và cống 

  

I,II 

III 

I, II, III 

  

1 

2 

2 

  

Cầu nói chung 

Cầu và cống 

Cầu lớn 

  

I, II, III và 

đường thành phố 

IV, V, VI các cấp 

  

1 

  

2 

 Ngoài những tiêu chuẩn quy định của bảng trên. 

 + Đối với đường sắt cầu cống và nền đường đắp ở bãi sông cần kiểm toán với lưu lượng lớn 

nhất (và mức nước tương ứng với lưu lượng đó). Cầu lớn, cầu vừa của đường cấp I, II dùng lưu 

lượng lớn nhất có tần suất 0,3% - cầu trên đường cấp III cầu nhỏ và cống của các cấp đường 

dùng lưu lượng lớn nhất có tần suất 1%. 

+ Đối với đường ôtô và đường thành phố, tiêu chuẩn tần suất của lưu lượng tính toán sẽ căn cứ 

vào yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế. 

Khi thiết kế cầu cống gần các công trình hiện có trên sông cần phải lưu ý tới kinh nghiệm thoát 

nước tại các công trình đó. 

Khi có những mực nước không liên quan tới lưu lượng (trường hợp gió dồn, tắc dòng, thay đổi 

của sông du đãng, ứ dềnh của công trình thuỷ v.v…) thì căn cứ vào các mức nước này (với xác 

xuất đã cho) để định kích thước chiều cao của kết cấu nếu như các mực nước này cao hơn mực 

nước tính theo lưu lượng với cùng tần suất. 

Khi thiết kế đường gần khu vực dân cư cần kiểm tra an toàn để các kiến trúc và ruộng đất không 

bị ngập do ứ dềnh trước công trình. 

1.30. Cần tính toán khẩu độ cầu nhỏ và cống theo lưu lượng quy định phù hợp với chỉ dẫn hiện 

hành và theo lưu tốc bình quân cho phép của dòng nước (lưu tốc đảm bảo điều kiện khai thác 

bình thường) tuỳ thuộc vào đặc tính của đất, kiểu gia cố lòng sông và phần tư nón cũng như theo 

độ chênh cao của đáy kết cấu và độ ngập nền đường cho phép. 

 + Trên đường sắt đối với cầu nhỏ và cống khi kiểm toán cho thoát lưu lượng cao nhất thì 

lưu tốc cho phép được tăng lên 20% đối với cầu và 35% đối với cống.  

Chú thích: 1. Trường hợp tính toán dòng chảy do mưa rào phải xét đến tích nước. Còn khi tính 

toán về lưu lượng của các loại dòng chảy khác thông thường không xét đến tích nước. Được 



phép giảm lưu lượng trong các công trình do xét đến tích nước, nhưng không được giảm quá 3 

lần. 

       2. Khi tính toán cầu khẩu độ lớn quá 10m thì không cần dự kiến gia cố lòng sông. 

1.31. Tính toán khẩu độ cầu qua sông lớn và trung bình phải căn cứ vào lưu lượng xác định theo 

tài liệu thực để có xét tới khả năng xói mòn và khơi lòng sông để tăng diện tích thoát nước dưới 

cầu phù hợp với những chỉ dẫn hiện hành. 

Tốc độ nước chảy dưới cầu ứng với lưu lượng tính toán thường lấy bằng tốc độ bình quân tự 

nhiên của lòng sông ứng với chiều sâu sau khi bị xói. 

Khi chọn khẩu độ cần phải dựa trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật, có xét tới ứ dềnh, biến động 

lòng sông ở mố trụ, ở chân phần tư nón, ở công trình điều tiết, đồng thời xét đến yêu cầu thông 

thuyền với tốc độ nước chảy, yêu cầu đối với tĩnh không thông thuyền trên sông có thuyền bè 

qua lại và yêu cầu cơ bản về đặt vị trí cầu.  

1.32. Đường xói mòn dưới cầu lấy theo lưu lượng có tần suất nêu ở Điều 1.29. 

Khi vẽ đường xói mòn chung ở tiết diện eo hẹp còn phải xét đến xói cục bộ ở mố 

trụ, ảnh hưởng của công trình điều tiết và của các cấu kiện khác của cầu đối với xói 

mòn, đồng thời phải xét đến khả năng thay đổi của lòng sông tự nhiên. 

Hệ số xói chung dưới cầu ứng với lưu lượng tính toán không được vượt quá trị số ở bảng 1-4 

(các trị số này tính cho khẩu độ cầu khi chưa xét tới xói và khơi lòng sông) 

Được phép khơi lòng tại các đoạn bãi bồi thuộc phạm vi khẩu độ cầu khi các bãi này thường hay 

ngập nước. Diện tích khơi lòng sông không nên vượt quá 25% diện tích tính toán dưới cầu trừ 

trường hợp cầu đặt trên lòng sông đào. 

Nếu theo đúng từng điểm hạn chế nêu trên thì tổng số diện tích bị xói và đào bới đi thường 

không được vượt quá 50% diện tích làm việc tính toán đối với sông không có thông thuyền và 

không được vượt quá 35% đối với sông có thông thuyền. 

Chú thích: Định chiều sâu đặt móng mố trụ kể từ đường xói trở xuống phải phù hợp với các chỉ 

dẫn ở chương VII.  

1.33. Trên sông lớn và sông trung bình, vai đường trên đường dẫn vào cầu trong phạm vi nước lũ 

ngập và vai các đê ngăn nước phải cao hơn ít nhất là 0,5m, còn vai các công trình điều tiết không 

bị ngập và các bờ bảo hộ của nền đắp phải cao hơn ít nhất là 0,25m so với mức nước tương ứng 

của  

+ lưu lượng lớn nhất đối với đường sắt. 

+ lưu lượng tính toán đối với đường ôtô và đường thành phố 

Các mức nước này có tính cả chiều cao sóng vỗ vào ta luy và nước dềnh; xác định nước dềnh có 

xét đến khả năng xói mòn lòng sông dưới cầu nhưng không quá 50% xói lở toàn bộ. 



Vai đường dẫn vào cầu nhỏ và cống phải cao hơn ít nhất là 0,50m so với mực nước dềnh xác 

định theo lưu lượng nêu trên, còn đối với cống có áp hay bản áp có khẩu độ từ 2m trở lên thì vai 

đường phải cao hơn ít nhất là 1m. 

Ta luy của đê bằng đất của các công trình điều tiết không được dốc quá 1:2 về phía sông, còn về 

phía bên kia không được dốc quá 1:1,5. Bề rộng mặt đê phải ít nhất là 2m. 

  HỆ SỐ XÓI MÒN   

  

Lưu lượng tính toán trên một mét dài khẩu độ, tính bằng 

m3/s 
Hệ số xói chung cho phép 

Dưới         2 

                 3 

                 5 

               10 

               15 

               20 trở lên 

2,20 

2,10 

1,70 

1,40 

1,30 

1,25 

  

 6. CHỈ DẪN CHUNG VỀ TÍNH TOÁN CÁC KẾT CẤU VÀ NỀN MÓNG CHỊU LỰC 

 1.34. Phải tính toán các kết cấu chịu lực và nền móng của cầu cống theo phương pháp những 

trạng thái giới hạn. Trạng thái giới hạn là trạng thái mà ở đó kết cấu hoặc nền móng không còn 

thoả mãn được yêu cầu về khai thác nữa do ảnh hưởng của các tác động lực. 

 Khi tính toán theo những trạng thái giới hạn, trị số nội lực (ứng suất) và trị số biến dạng do tác 

động lực tính toán gây ra không được vượt quá trị số giới hạn xác định theo qui trình này. 

 1.35. Khi thiết kế cầu cống phải tính toán theo 3 trạng thái giới hạn sau đây, có xét đến các điều 

kiện làm việc bất lợi của kết cấu và nền móng trong thời kỳ xây dựng và sử dụng:  

a. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất bảo đảm cho công trình không bị đình chỉ sử dụng do 
không còn sức chịu lực (về cường độ, ổn định, độ chịu mỏi) hoặc phát triển biến dạng dẻo lớn.  

b. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai bảo đảm cho công trình không phát sinh biến dạng 
chung quá lớn như dao động, chuyển vị, lún, gây khó khăn cho việc sử dụng bình thường.  

c. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ ba đảm bảo độ bền chống nứt cho công trình để tránh gây 
khó khăn cho việc sử dụng bình thường  

1.36. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất về cường độ (ổn định hình dạng) là bắt buộc đối 

với tất cả các loại cầu cống và phải dùng hệ thống các hệ số tính toán  

Hệ số tải trọng n cho tải trọng tiêu chuẩn (hay nội lực). Hệ số đồng nhất k cho cường độ tiêu 

chuẩn RH. Hệ số điều kiện làm việc m. Đồng thời hoạt tải thẳng đứng phải tính với hệ số động 

lực. Chỉ tính toán mỏi đối với kết cấu bê tông cốt thép của đường sắt và các kết cấu cầu thép với 

các hệ số nêu trên trừ hệ số tải trọng. 



Tính ổn định vị trí (chống lật và trượt) sẽ không dùng bệ số động lực.  

1.37. Đưa các hệ số n, k, m vào tính toán nhằm đảm bảo không xuất hiện trạng thái giới hạn thứ 

nhất khi sử dụng (cũng như khi thi công) là xét đến khả năng có thể có những sai lệch theo chiều 

hướng bất lợi so với các thông số và điều kiện tiêu chuẩn. Trị số qui định cho các hệ số trên phụ 

thuộc vào điều kiện sử dụng, vào vật liệu và kết cấu; các điều kiện này phải thoả mãn những yêu 

cầu của các qui tắc khai thác hiện hành, những tiêu chuẩn Nhà nước và các tiêu chuẩn khác.  

1.38. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai tiến hành như sau: 

a.       Đối với kết cấu nhịp phải tính trị số độ võng thẳng đứng, chu kỳ các dao 

động tự do theo hướng thẳng đứng và nằm ngang, góc gẫy khúc của đường đàn hồi. 

b.      Đối với mố trụ tính số lún và chuyển vị. 

Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ ba phải tính độ mở rộng vết nứt hoặc xuất hiện vết nứt 

trong các cấu kiện bê tông cốt thép của kết cấu. 

Khi tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai và thứ ba không xét tới hệ số tải trọng và hệ số 

động lực.  

1.39. Những tải trọng và tác động tiêu chuẩn qui định trong chương II dựa theo trị số có thể lớn 

nhất của tỉnh tải và trị số lớn nhất của hoạt tải trong điều kiện sử dụng bình thường có xét tới 

phát triển tương lai. Khi tính toán phải lấy tải trọng ở các vị trí và tổ hợp bất lợi nhất có thể xảy 

ra trong khi khai thác và xây dựng đối với từng cấu kiện hay bộ phận của công trình.  

1.40. Các hệ số tải trọng n dùng để xét những sai lệch có thể xảy ra theo chiều hướng bất lợi 

(hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn) so với các trị số tiêu chuẩn của chúng trong các tổ hợp tải trọng và 

tác động khác nhau. Trị số các hệ số tải trọng nêu ở chương II.  

1.41. Cường độ tiêu chuẩn (cơ bản) của vật liệu và đất RH nêu trong phụ lục 3 được qui định trên 

cơ sở những số liệu đã kiểm tra bằng thí nghiệm làm theo những qui tắc hiện hành. Cường độ 

dẫn xuất xác định bằng cách nhân cường độ cơ bản với hệ số chuyển đổi theo các số liệu của các 

chương III, IV, V và VI.  

1.42. Hệ số đồng nhất k xét khả năng hạ thấp cường độ của vật liệu và đất so với trị số tiêu chuẩn 

do những thay đổi về tính chất cơ học và tính không đồng nhất của chúng. 

 Chú thích: Trị số hệ số đồng nhất của vật liệu nêu trong phụ lục 3 và 15, còn của nền đất 

và cọc (theo loại đất) nêu trong chương VII.  

1.43. Hệ số điều kiện làm việc m phản ánh sự đưa các tính toán lý thuyết vào cho phù hợp với 

điều kiện làm việc thực tế của kết cấu, trong đa số trường hợp của qui phạm này các hệ số đó 

được chia thành hai hệ số: m1 và m2 theo các Điều 1.44 và 1.45. 

Chú thích: Trong tính toán về ổn định vị trí (chống lật và chống trượt) trị số các hệ số m nêu ở 

các điều 1.49 và 1.50 tương ứng với trị số nghịch đảo của hệ số an toàn cố định.  

1.44. Hệ số điều khiển làm việc m1 xét đến sự sai lệch có thể có của kết cấu thực tế so với thiết 

kế trong phạm vi cho phép đã qui định, thí dụ như lệch tim tuyến đường, tim kết cấu nhịp và tim 

mố trụ, sự sai lệch kích thước thực tế của tiết diện so với thiết kế v.v... cũng như xét tới khả năng 

xuất hiện những điều kiện bất lợi khác chưa được dự kiến trong qui phạm đối với sự làm việc 

thực tế của kết cấu. 



Chú thích: Trong phần lớn tính toán về cường độ và ổn định hình dạng của tất cả các kết cấu, trừ 

kết cấu gỗ, hệ số m1 lấy bằng 0,9 và qui ước đưa vào các trị số cường độ tính toán (xem điều 

1.46). Trong tổ hợp đặc biệt có xét đến tải trọng thi công, thì lấy m1 = 1, nghĩa là trị số tính toán 

về cường độ phải tăng lên 10%.  

1.45. Dùng hệ số điều kiện làm việc m2, phản ánh tính chất qui ước của tính toán là xét tới sự sai 

khác giữa nội lực, mô men và ứng suất tính toán với thực tế, sở dĩ có những sai khác đó là do 

trong các trường hợp riêng biệt đã áp dụng sơ đồ tính toán khá giản đơn như không xét tới tính 

mềm của các liên kết và của đất nền, đến các ứng suất tập trung v.v... 

Trị số các hệ số m2, nêu trong các chương III tới VII. Trong các trường hợp không có chú thích 

riêng thì lấy m2 = 1. 

Chú thích: Khi có một số yếu tố qui ước về tính toán thể hiện bằng các hệ số tương ứng m2 như 

đã nêu trong qui phạm này, thì trong tính toán phải xét tính các hệ số đó. 

1.46. Trong tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất dùng các công thức có dạng dưới 

đây: 

Về cường độ: 
R

F

N


 

 Về ổn định hình dạng: 
R

F

N


  

  Về độ chịu mỏi: 
R

F

N


 

Còn về ổn định vị trí thì theo mục 7 của chương này. 

Các ký hiệu: 

 N: Tác động tính toán (lực pháp tuyến, mô men v.v...) 

 phụ thuộc vào tải trọng tiêu chuẩn đã nhân với các hệ số tương ứng n và (1+  ) theo 

chương II. 

 F: Đặc trưng hình học của mặt cắt (diện tích, mô men kháng v.v...) 

 : Hệ số triết giảm sức chịu lực (hệ số uốn dọc) 

 R = m1kRH: Cường độ tính toán tính đổi (qui ước) lấy phù hợp với các chương từ III tới 

VII và sau này gọi tắt là cường độ tính toán. Khi tính toán các kết cấu chịu lực chỉ do tỉnh tải thì 

cường độ tính toán nêu trên phải giảm đi 20%. 

  : Hệ số triết giảm cường độ tính toán về độ chịu mỏi. 

 Khi m2  1thì trong tính toán thay R bằng trị số m2R (hoặc thay F bằng trị số m2F) 

Chú thích: 



1. Trong tính toán về cường độ và ổn định hình dạng các cấu kiện bê tông cốt thép dùng 

công thức có dạng N   FR 

2.  Trong tính toán được phép xác định nội lực với giả định vật liệu làm việc đàn hồi. 

3.   Hệ số và   không cùng tính với nhau.  

1.47.  Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai và thứ ba, tiến hành bằng cách so sánh độ vòng 

thẳng đứng và các chuyển vị khác (biến dạng) của kết cấu nhịp, độ lún nền mố trụ, các đặc trưng 

mở rộng và xuất hiện vết nứt trong cấu kiện bê tông cốt thép của kết cấu với các trị số cho phép 

tương ứng khi thiết kế nêu trong qui phạm này.  

 


