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Việc đánh giá lớp bùn loãng để tận dụng trong xác định độ sâu chạy tàu không còn
là một vấn đề mới. Hiện nay, các nước trên thế giới cũng đã có các tiêu chuẩn,
hướng dẫn và áp dụng thực tiển việc tận dụng lớp bùn loãng xác định đáy chạy
tàu nhằm tối ưu công tác nạo vét duy tu đối với các khu vực tồn tại lớp bùn loãng.
Do đặc tính của bùn rất phức tạp, không có những quy luật chung cho tất cả các
trường hợp cụ thể ở mọi nơi, mọi lúc..., từng vị trí, vì có thể biến động theo mùa
và thủy triều, mật độ tàu hành hải, không có một phương pháp khảo sát lưu
biến liên tục (mặt bằng).
Vì vậy, giới hạn phạm vi nghiên cứu khảo sát, đánh giá lớp bùn loãng để tận dụng
trong xác định độ sâu chạy tàu chỉ ứng dụng vào một khu vực cụ thể: xây dựng
tương quan giữa ứng suất, dung trọng với các dải tần số thiết bị hồi âm theo
đặc tính bùn loãng khu vực để có thể xem xét tận dụng chạy tàu. Phương pháp sử
dụng máy hồi âm tần số thấp (15-33kHz) là gián tiếp để xác định lớp bùn lỏng có thể
tận dụng chạy tàu nêu trên được thuận tiện, tiết kiệm chi phí và nhanh hơn.
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Phương pháp đo hồi âm sẽ có nhiều tín hiệu âm thanh với các tần số khác nhau có thể
dẫn đến các giá trị độ sâu khác nhau, trong đó âm thanh với tần số cao (Ở VN, 200kHz)
ứng với bề mặt lớp bùn, còn sóng âm thanh với tần số thấp ( <33kHz) lại xuyên qua lớp
bùn cát bồi lắng dẫn tới độ sâu nước thay đổi trong khoảng giá trị rộng.

 Trong trường hợp đáy luồng nằm trên lớp bùn lỏng, với dung trọng (density) nhỏ
(1050-1300)kg/m3 và cường độ yếu (ứng suất tiếp nhỏ), do nhiều lý do, đáy luồng và
chiều sâu luồng sẽ không xác định được rõ ràng.

Do bùn cát bồi lấp trở lại trong luồng tàu, việc nạo vét để duy trì độ sâu chạy tàu là
công việc thường xuyên và tốn kém. Để tiến hành nạo vét duy tu, cần đo đạc theo dõi
độ sâu luồng.
 Trong trường hợp đáy luồng cứng, như đá, sét hay cát, chiều sâu chạy tàu có
thể được xác định bằng máy đo sâu hồi âm (Echo-sound).

ĐỘ SÂU CHẠY TÀU
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Theo PIANC REPORT N° 121 “Hướng dẫn thiết kế luồng vào Cảng” định nghĩa đáy chạy 
tàu (Nautical bottom):
Đáy chạy tàu là cao trình mà các tính chất vật lý của đáy địa hình luồng đạt tới 
giá trị tới hạn mà khi tiếp xúc với sống tàu sẽ làm hư hỏng tàu hoặc ảnh hưởng 
bất lợi (không thể chấp nhận) đến việc kiểm soát và chạy tàu”.

< 

ĐỘ SÂU CHẠY TÀU
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 Câu hỏi đặt ra là: trong trường hợp đáy luồng là bùn lỏng, liệu giá trị ΔT tối thiểu có
thể giảm được hay không?

 Do vậy, có thể tính đến việc chạy tàu mà bỏ qua độ dự phòng dưới sống tàu do
xét đến tính chất bề mặt địa hình, nghĩa là sống tàu luôn trong trạng thái tiếp xúc
với bùn. Mặt khác, độ an toàn khi chạy tàu yêu cầu người lái tàu luôn cần khống
chế ảnh hưởng của bùn tới thân tàu, bằng các phương tiện sẵn có hoặc hỗ trợ từ
bên ngoài (ví dụ như kinh nghiệm của hoa tiêu, tàu kéo).

 Mặc dù lớp bùn loãng có mật độ lớn hơn so với nước, nhưng tính lưu biến của nó
thì tương đương với nước, nên thân tàu sẽ không bị hư hại khi đi xuyên qua lớp
bùn lỏng trên mặt này.

Sự dung hòa giữa độ an toàn khi chạy tàu và chi phí duy tu luồng tàu chỉ có
thể đạt được khi làm rõ được những khái niệm và giải pháp khảo sát khác
so với thông thường và khi có thêm các kiến thức bổ sung về phản ứng của
tàu khi vận hành trong khu vực địa hình bùn.

ĐỘ SÂU CHẠY TÀU



9

NỘI DUNG BÁO CÁO

2. ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG XÁC ĐỊNH ĐỘ SÂU 
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 Lợi dụng lớp bùn lỏng trong kênh để chạy tàu không phải là 1 vấn đề mới, đã
có những nghiên cứu từ những năm 80 của thế kỷ trước và không ít quốc gia
đã sử dụng phương thức này.

 Nhưng đây không phải là 1 vấn đề đơn giản, không có những quy luật chung 
cho tất cả các trường hợp cụ thể ở mọi nơi, mọi lúc. Đây cũng là một vấn đề 
khó, có tính học thuật chuyên sâu, đòi hỏi người làm phải nắm rõ bản chất hiện 
tượng, hiểu sâu các kiến thức hữu quan, có các thiết bị nghiên cứu và đo đạc 
phù hợp, có phương pháp tiến hành khoa học, cẩn thận, tỷ mỉ, công phu.

 Do lớp bùn lỏng không phải tự nhiên mà có, cũng không phải nhất thành bất
biến, nên cần phân tích nguyên nhân tạo thành ra nó, đồng thời theo dõi sát sao
quá trình biến đổi của hiện tượng này để ra quyết định cho phép hay đình chỉ
hành hải trên bùn lỏng.
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NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH BÙN LỎNG
1.2.1.Theo William H. McAnally và cộng sự, 1.2.2.Theo Jianyi XU và Jianzhong YUAN

(i)  Sự tương tác giữa sóng, triều và các quá trình xói
lở, bồi lắng; 

(i)Bùn cát hạt nhỏ kết bông: hạt có đường kính nhỏ
hơn 0,032 mm; đặc biệt nhỏ hơn 0,008mm; 

(ii) Xói lở ven biển tạo ra bùn cát mịn và vận chuyển
trong môi trường thích hợp; 

(iii) Việc đổ thải bùn nạo vét ở vùng “mở” hoặc do sự
khuấy động lớp bùn mềm ở đáy luồng; 

(ii)  Sự khuấy động của bùn cát đáy gây ra bởi chân vịt
của các tàu thuỷ

(iv)  Khi lượng bùn cát mịn đi vào các lớp gần đáy lớn
hơn tốc độ cố kết của bùn lơ lửng ở mật độ cao;

(v)  Sức tải bùn cát giảm theo không gian và thời gian, 
như ở vùng mở rộng hoặc trong giai đoạn thuỷ triều
giảm vận tốc; 

(iii) Sự gia tăng xâm nhập mặn ở cửa sông làm gia tăng
khả năng kết bông của các hạt bùn cát mịn

(vi) Sự kết dính của các hạt (kết bông) trong một trường
hợp nào đó và lực dính chi phối chủ yếu đặc tính của
bùn cát v.v…

ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 
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Theo Willian và cộng sự, lớp bùn lỏng là dung dịch gồm nước, bùn sét hạt
mịn lơ lửng (đường kính nhỏ hơn 62,5 µm), với hàm lượng bùn sét cao trong
trạng thái kết bông, chưa đủ nặng để lắng đọng xuống đáy. Hiện tượng kết
bông thường xuất hiện ở vùng cửa sông, nơi có sự gặp nhau của nước ngọt
mang theo bùn sét và nước mặn từ biển chảy vào, với độ mặn vượt quá 0,2 g/l..

Có 2 tiêu chí để mô tả bùn lỏng:
Tính lưu biến: (Rheology), bùn có thể chảy xuống đáy của mái dốc như là 
dòng mật độ, hoặc lan ra theo hướng ngang dưới tác động của dòng chảy và 
sóng.
Dung trọng: (Density), Bùn lỏng thường có dung trọng từ 1.080 đến 1.200 
kg/m3 .

ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 
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ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 

Lưu biến được trình bày đồ họa bằng biểu đồ rheogram, cho một mối quan

hệ giữa tốc độ cắt và ứng suất cắt . Độ dốc của đường cong này
được tham chiếu đến độ nhớt động lực và tỷ số được gọi là độ nhớt
động học biểu kiến. Lưu biến của bùn khá phức tạp và thường được đơn giản
hóa bằng mô hình Bingham, trong đó lưu biến được xác định bởi hai tham số.
Đó là độ nhớt động lực η và ứng suất tới hạn o.

Lưu biến (Rheology)



14

Tính chất lưu biến của bùn loãng (Kerckaert et al., 1985; Wurpts & Torn, 2005)

ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 
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ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 

Dung trọng (Density)
Một tính chất vật lý quan trọng khác là dung trọng bùn ρm, có liên quan đến
khối lượng tương đối của nước và chất rắn trong bùn, được xác định theo
công thức sau:

m  w   s    Ts
Trong đó
- ρw: dung trọng nước
- Ρs: là dung trọng chất rắn (bùn đất)
-  là phần khối lượng chất rắn
- Ts: là nồng độ của chất rắn.
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ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 

Quan hệ dung trọng và lưu biến
Nói chung, ứng suất giới hạn tăng theo dung trọng: phần vật liệu rắn lớn hơn
sẽ dẫn đến cách ứng xử giống mô hình Bingham hơn. Mặt khác, dung trọng
không là thông số xác định duy nhất vì không chỉ có quan hệ giữa dung trọng
và lưu biến. Lưu biến cùa bùn cũng phụ thuộc vào nhiều thông số vật lý và hóa
học khác.
Ví dụ điển hình về mặt cắt phân bố theo độ sâu của lưu biến và dung trọng
trong lớp lắng đọng bùn loãng được hiển thị như là một hàm theo chiều sâu
trong hình sau.
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ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 

Quan hệ dung trọng và lưu biến

Phân bố tính lưu biến 
và dung trọng theo độ 
sâu (De Meyer & 
Malherbe, 1987)
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TỔNG HỢP ĐẶC TÍNH CỦA BÙN
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- Do những nhược điểm của phép đo lưu biến tại chỗ: Không có một phương pháp
khảo sát lưu biến liên tục, so sánh với đo hồi âm. Hơn nữa, tính lưu biến của bùn
chịu ảnh hưởng của các phương pháp lấy mẫu, điều này làm cho nó khó khăn để
so sánh dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
- Tính lưu biến của bùn: các ứng suất biến dạng giảm nếu vật liệu bị xáo trộn, nên
bùn ứng xử gần giống như một chất lỏng sau khi nó đã được khuấy động.

Vì vậy, để đơn giản, đáy chạy tàu thường được biểu diễn bởi hàm số của dung trọng 
tới hạn. Ngày nay, theo phát sự triển khoa học kỹ thuật, thiết bị đo có thể xác định 
được ứng suất cắt của bùn. Công việc cụ thể là:

ĐẶC TÍNH BÙN LOÃNG ĐỂ TẬN DỤNG CHẠY TÀU 

Khảo sát dung trọng

Khảo sát ứng suất cắt
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NỘI DUNG BÁO CÁO

3. CÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

- CÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI



GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
TẬN DỤNG LỚP BÙN LOÃNG ĐỂ CHẠY TÀU
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Để chứng minh cho tính khả thi của việc chạy tầu trên lớp bùn lỏng, một
chương trình nghiên cứu sâu rộng, bao gồm các thí nghiệm mô hình vật lý và
mô hình toán mô phỏng chuyển động của một tàu container 6.000 TEU đã được
thực hiện tại Flanders Hydraulics Research, Antwerp (BỈ), hỗ trợ nghiên cứu bởi
Đại học Ghent, đại diện cho Maritime Access Department (Ministry of Flanders)
và TV Noordzee & KUST (Ostend).

Trong mô phỏng, các hoa tiêu ở Zeebrugge có kinh nghiệm cho rằng tàu tiếp
xúc với lớp bùn dung trọng thấp vẫn có khả năng kiểm soát được. Cuối cùng
một dung trọng cực hạn mới là 1200 kg/m³ được lựa chọn. Tuy nhiên, tàu lai dắt
phải sẵn sàng để đảm bảo các tàu hành hải được an toàn và kinh tế.
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
TẬN DỤNG LỚP BÙN LOÃNG ĐỂ CHẠY TÀU

Mô phỏng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của bùn loãng đến chạy tàu
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
TẬN DỤNG LỚP BÙN LOÃNG ĐỂ CHẠY TÀU

Xây dựng mối tương quan giữa: vận tốc tàu ~ Hct và dụng trọng bùn
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
TẬN DỤNG LỚP BÙN LOÃNG ĐỂ CHẠY TÀU

Kết quả thử nghiệm giữa mô hình và thự tế với giảm UKC 12.2%
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Quốc gia Cảng Dung trọng bùn lỏng (T/m3)

Hà Lan Rotterdam, ljmuiden 1.2

Đức Uliczka, Liebetruth, Emden 1,1-  (100Pa =ج) 1,25

Thái Lan Bang kok 1.2

Surinam Paramaribo 1.23

Bỉ Zeebrugge 1.151-1.347

Trung Quốc Zangtze 1.25

Trung Quốc Yianjing Xingang 1.2-1.3

Vương Quốc Anh Avonmouth 1.2

Pháp Dunkirk, 1.2

Pháp Bordeaux 1.2

Pháp Nantes Saint Nazaire 1 2

Tiêu chí dung trọng lớp bùn loãng có thể tận dụng để xác định độ sâu chạy
tàu tại một số nước trên thế giới:

GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
TẬN DỤNG LỚP BÙN LOÃNG ĐỂ CHẠY TÀU
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG
KHUẤY ĐỘNG, NẠO VÉT LỚP BÙN LOÃNG

Ở Mỹ, công nghệ khuấy động đáy luồng có thể làm thay đổi khối lượng đơn vị bùn lỏng
theo độ sâu và được gọi là độ sâu chạy tầu chủ động (Active Nautical depth). Một
phương pháp hoá lỏng tại chỗ, mới, sử dụng công nghệ khuấy động bùn lỏng cùng với
khí để giữ cho khối lượng đơn vị bùn lỏng và độ nhớt không vượt quá giá trị giới hạn
giao thông thuỷ. Trong thực tế phương pháp này đã thực hiện ở Châu Âu bằng thiết bị
nạo vét xả đáy.

 Xử lý bùn lỏng ở luồng Atchafalaya Bar (Mỹ): 
Khảo sát để tìm đường ra của bùn lỏng di chuyển về phía biển; Tạo độ dốc cho đáy
luồng về phía bẫy bùn cát, tại đó đặt nhà máy nạo vét cố định; Khuấy động bùn lỏng
nếu cần thiết để gia tăng dòng chảy về phía bẫy bùn cát;

Xây dựng một bẫy bùn cát dài và hẹp về phía Đông của luồng Bar để chặn bùn cát trước
khi nó đến luồng;

Xây dựng barrier song song và ở phía Đông của tuyến luồng để hướng dòng chảy và
ngăn cản bùn cát vào luồng;
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NỘI DUNG BÁO CÁO

- CÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG CỦA VIỆT NAM

Việc tận dụng lớp bùn lỏng để chạy tầu đã được thực hiện trên luồng Nam Triệu vào
những năm 1998 – 2004.Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc đã hợp tác với cảng
Bordeaux ( Pháp) nghiên cứu chế tạo thiết bị có tần số đo sâu phù hợp với tính chất của
lớp bùn loãng.

TẠI LUỒNG TẦU CỬA SÔNG SOÀI RẠP:

Trong nghiên cứu về nạo vét luồng tầu cửa sông Soài Rạp của Viện Khoa học
Thủy Lợi Nam Bộ, các tác giả đã đưa ra số liệu thí nghiệm khối lượng riêng của
mẫu bùn lỏng tại luồng tầu cửa sông Soài Rạp và chiều dày lớp bùn lỏng có
dung trọng nhỏ hơn 1200 kg/m3. Kết quả cho thấy xu thế rõ ràng khối lượng
đơn vị của bùn lỏng tăng dần theo độ sâu, chiều dày lớp bùn lỏng càng ra xa
bờ càng lớn

TẠI LUỒNG NAM TRIỆU, HẢI PHÒNG:
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG CỦA VIỆT NAM

Khối lượng riêng của bùn lỏng theo độ sâu ở trên luồng Soài Rạp 
Cao độ mặt 
lớp bùn (m) 

Km 15 đến Km 17 Km  13 Km 3 đến Km 5
Kp 17+775 Kp 16+975 Kp 16+125 Kp 15+325 Kp

14+525
Kp 12+925 Kp 4+620 Kp 

4+180)
Kp

3+730
-6.87 -7.48 -7.80 -7.11 -7.51 -9.60 -9.33 -8.74 -8.37

Độ sâu Khối lượng đơn vị của bùn (kg/m3) tại các độ sâu lấy mẫu tính từ mặt lớp bùn
0.2 1,036 1,068 1,033 1,030 1,048 1,051 1,067 1,113 1,157
0.4 1,048 1,116 1,091 1,043 1,036 1,231 1,277 1,267 1,145
0.6 1,066 1,138 1,130 1,035 1,050 1,245 1,327 1,301 1,279
0.8 1,071 1,137 1,157 1,048 1,101 1,300 1,329
1.0 1,115 1,150 1,361 1,040 1,116 1,358 1,358
1.2 1,113 1,234 1,081 1,147 1,373
1.4 1,115 1,275 1,206
1.6 1,144 1,249 1,207
1.8 1,148 1,371
2.0 1,132
2.2 1,155
2.4 1.196
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GIẢI PHÁP XỬ LÝ LỚP BÙN LOÃNG CỦA VIỆT NAM

Từ Km14+525 đến Km17+725, chiều dày lớp bùn có khối lượng đơn vị nhỏ hơn 1.200 
kg/m3 là từ 0.8 m đến 2.4 m.
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-2.5mCD

TRUNG TÂN ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI



Kết quả khảo sát Dung 
trọng DT1 và DT2 
(Vũng Quay tàu)

TRUNG TÂN ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI
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SECTION: DSC6

TRUNG TÂN ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI
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Kết qua đo hồi âm DSC6 - DHSP
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* Tiêu chuẩn phương pháp đo sâu hồi âm
Phương pháp đo sâu hồi âm đưa ra một dấu hiệu định tính rất hữu ích để xác định
sự hiện diện lớp bùn loãng. Các tín hiệu tần số cao (100-210 kHz) chỉ rõ bề mặt
nước - bùn, trong khi mức tần số thấp (15-33 kHz) thâm nhập sâu hơn vào các lớp
bùn (xem Hình) và thường được phản xạ từ đáy cố kết tốt hay đáy cứng.
Tuy nhiên, việc áp dụng như là tiêu chí không thể được tổng quát và cần được xem
xét đối với từng vị trí, vì có thể biến động theo mùa và thủy triều. Phản xạ của các
tín hiệu tần số sóng âm thấp trong bùn dường như phụ thuộc vào nhiều thông số
(bong bóng khí, tầng cát, biến thiên dung trọng, ngay cả kinh nghiệm của người vận
hành, v.v). Hơn nữa, sóng tần số thấp đôi khi phản ánh ở nhiều cấp độ, luôn luôn
không cho kết quả một tín hiệu rõ ràng.

PIANC - REPORT N° 121
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* Tiêu chuẩn liên quan đến lưu biến
Trong mốt số trường hợp, giá trị giới hạn của tham số lưu biến được lựa chọn để
xác định đáy chạy tàu. Ví dụ với các luồng vào nhiều cảng của Đức, giá trị độ nhớt
động lực 10 Pa.s được sử dụng làm tiêu chuẩu. Giá trị dung trọng tương ứng thay
đổi từ 1,100 đến 1,250 kg/m3.

* Tiêu chuẩn ứng xử của tàu
Đáy chạy tàu chỉ có thể được xác định nếu phản ứng của tàu chạm cao độ này
được biết. Ở khía cạnh này, đáy chạy tàu nên được xác định nếu ứng xử của tàu
được bao gồm. Mặt khác, mức độ chấp nhận được của khả năng điều khiển và
hoạt động tàu phụ thuộc vào một loạt các thông số khách quan và chủ quan như
điều kiện tự nhiên khu vực, mức độ đào tạo và chuyên môn của các hoa tiêu, khả
năng hỗ trợ tàu lai, chất lượng báo hiệu hàng hải và yếu tố kinh tế.

PIANC - REPORT N° 121
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* Tiêu chuẩn dung trọng bùn
Trong quá khứ, việc đo đặc trưng vật lý ở các cảng là dung trọng bùn. Thông số
dung trọng được lựa chọn để thay thế cho thông số sức kháng cắt. Với trình độ kỹ
thuật hiện nay, việc đo sức kháng cắt của lớp bùn có thể thực hiện được. Kỹ thuật
đo hiện nay hiện thị trực quan các biểu đồ phân bố dung trọng và sức kháng cắt
theo độ sâu. Dựa trên các hình phân bố dung trọng, sức kháng cắt theo độ sâu, độ
sâu chạy tàu phù hợp sẽ được xác định.

* Tiêu chuẩn về an toàn chạy tàu
Việc xác định chiều sâu chạy tàu đối với điều khiển, hoạt động của tàu phụ thuộc
nhiều yếu tố như: loại tàu, điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm hoa tiêu, điều kiện của
các phương tiện lại dắt hỗ trợ, hệ thống báo hiệu hàng hải… Do đó, để bảo đảm an
toàn cho tàu hành hải, các yếu tố trên sẽ được tiến hành nghiên cứu, phân tích qui
định cụ thể trên cơ sở từng bước chạy tàu thử nghiệm, rút kết từ kết quả thực tế và
ý kiến của các hoa tiêu, thuyền trưởng và các đơn vị liên quan.

PIANC - REPORT N° 121
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4. GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ KHẢO SÁT



THIẾT BỊ ĐO DUNG TRỌNG MB4-100
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THIẾT BỊ ĐO DUNG TRỌNG MB4-100
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The RheoTune 400 - stema

THIẾT BỊ RheoTune 400 đo dung trọng & sức 
kháng cắt
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THIẾT BỊ RheoTune 400 đo dung trọng & sức 
kháng cắt
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THIẾT BỊ MARUM đo dung trọng & sức 
kháng cắt
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THIẾT BỊ GraviProbe Rheology đo sức kháng cắt
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5. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
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 Mối quan hệ hợp lý giữa tần số hồi âm thấp và thông số vật lý của bùn
không phải là phổ biến mà được xác định cho từng vị trí cụ thể; biến động
theo mùa và theo triều cũng có thể xảy ra. Sự hồi âm của các tín hiệu âm
thanh tần số thấp trong bùn phụ thuộc vào rất nhiều thông số (bóng khí, lớp
cát, gradient mật độ,…). Thêm nữa, các sóng tần suất thấp đôi khi phản xạ
từ nhiều cao trình, chúng không phải lúc nào cũng là kết quả của một tín
hiệu rõ ràng.

TỔNG KẾT
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 Hiện nay có nhiều thiết bị khảo sát có thể đo liên tục density, sức kháng cắt theo
độ sâu của bùn cát, phần lớn các quy trình thực hiện cho việc xác định đáy chạy
tàu dựa trên giá trị của density bùn cho phép. Tuy nhiên, giá trị cực trị tới hạn của
density hoặc sức kháng cắt bùn phụ thuộc vào vị trí cụ thể, thời điểm cụ thể, theo
mùa, mật độ giao thông thủy…do tính lưu biến không thuần túy là hàm của
density. Điều này dẫn tới một số bất lợi:
 Density/ sức kháng cắt tới hạn xác định đáy chạy tàu phụ thuộc vào vị trí nên

không thể xác định được một giá trị đại diện cho toàn bộ lớp bùn.
 Tại một vị trí xác định, tính chất của bùn có thể thay đổi (ví dụ như thay đổi

theo mùa, mật độ hành hải…) nên density/ sức kháng cắt tới hạn có thể thay
đổi thường xuyên. Xác định đáy chạy tàu chỉ có gía trị ngắn hạn.

 Vì lý do thực hành, sự thay đổi lặp đi lặp lại là không mong muốn, vì thế cần
phải lựa chọn density/ sức kháng cắt tại giá trị thấp.

TỔNG KẾT
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 Lớp bùn xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu như sau:
 Tàu sẽ chuyển động chậm đi nếu như độ thông thủy dưới tàu (chân hoa tiêu

UCK) giảm, khoảng 3% đến 5% mớn nước tàu. Độ giảm ít hơn thì tàu sẽ ít
chậm hơn khi điều khiển.

 Lớp bùn có ảnh hưởng lớn đến lái tàu khi tốc độ chậm (3 knots) và ít ảnh
hưởng hơn nếu như tốc độ cao hơn (đến 7 knots).

 Lớp bùn dưới đáy thường có xu hướng làm giảm bớt các chuyển động ổn
định (tốc độ đi tới, độ trôi dạt và độ xoay thấp hơn) và làm tăng thêm các
chuyển động động học (chuyển động zig-zag giảm đi).

TỔNG KẾT
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