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1. GIỚI THIỆU CHUNG
Khi phân tích ảnh hưởng của áp lực thủy động
lên thiết bị nâng hạ cửa van, ta sẽ phân tích hai
thành phần:
Thành phần lực thứ nhất là thành phần lực
theo phương ngang, thành phần lực này tác
dụng lên cửa truyền lên gối tựa động gây lên lực
ma sát, thành phần lực ngang cũng tác dụng lên
gioăng cửa van ép gioăng vào khe van gây nên
lực ma sát khi vận hành cửa van.
Thành phần lực thứ 2 là thành phần lực theo
phương đứng, thành phần lực này gây lực hút
hoặc lực đẩy trực tiếp lên cửa van và ảnh hưởng
trực tiếp đến thiết bị nâng hạ cửa.

Phương pháp phân tích và tổng kết kinh
nghiệm, phương pháp phân tích và tổng hợp lý
thuyết, phương pháp chuyên gia.

3.2.1. Thành phần lực P1

P1  KT  K D  B .d .γ .

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Lực ma sát do áp lực nước động ngang lên
cửa van phẳng kéo đứng
Cửa van phẳng có áp lực nước động tác dụng
nên mặt thép bưng. Lực này truyền lên các gối
tựa động và gây ra áp lực tại các gối. Khi cửa van
chuyển động lực này gây ra lực ma sát và ảnh
hưởng tới lực nâng hạ cửa van
Áp dụng phương trình động lượng có thể tính
toán áp lực nước động của dòng chảy tác động
lên cửa, bằng cách xác định hệ số lực đẩy ngang
, tức là tỷ số áp lực thủy động P đ và áp lực thủy
tĩnh P s theo công thác sau:
Sau khi tính được lực P đ ngang ta xây dựng
được lực ma sát do lực động ngang
γ . B .hc ( 2 H t  hc a )(1  n .ε)2 ( f 2 r0  f1 )
2 r(1  n)

Hình 1: Thông số hình học cửa cống
Thành phần chính lực kéo xuống là sự chênh
lệch áp lực ở đỉnh và đáy cửa van và được xác
định bởi:

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Fms 

đứng lên thiết bị cửa van gồm 3 thành phần lực
P1; P2; P3

VJ2
2g

(2)

Đối với loại cửa van lắp ở phía mặt đập, diện
tích A1 → ∞ và KTlà bằng một. Như vậy, phương
trình (7) có thể được viết lại như sau:
P1  1  K D . B .d .γ

V J2
2g

(3)

3.2.2. Thành phần lực P2
Phần thứ hai của lực kéo xuống phát sinh từ sự
chênh lệch áp lực tác động trên gioăng chắn
nước đỉnh
P2  KT . As .γ

V J2
2g

(4)

3.2.3. Thành phần lực P3
Đối với các cửa có tấm thép bưng kéo dài thì
phần thứ ba của lực hút phát sinh được tính bằng
công thức:
P3  KT .d''.γ

(1)

3.2. Áp lực thủy động theo phương đứng

V J2
2g

(5)

Tổng lực hút tác dụng lên cửa
2

Xét cho cửa van dưới sâu (cột áp trên 30m)
trong tháp, ảnh hưởng của áp lực theo phương

Fh  1  K D . B . d . γ
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Trong đó:
KT, KD - hệ số lực kéo xuống trên đỉnh và dưới
đáy cửa van;
B - chiều rộng của cửa van;
d - độ dày cửa;
γ - trọng lượng riêng của nước;
VJ - vận tốc trong dòng tia nước thu hẹp dưới cửa.
3.3. Áp dụng xác định ảnh hưởng của lực
thủy động tác dụng lên thiết bị đóng mở của
công trình
Xét công trình có thông số sau:
- Chiều rộng thông thuỷ
4,00 m.
- Chiều cao thông thuỷ
4,17 m.
- Cao trình ngưỡng đáy
913,00 m.
- Mực nước dâng bình
thường trước cửa
960,00 m.
- Mực nước gia cường khi
xả lũ thiết kế
961,27 m.
- Mực nước gia cường khi
xả lũ kiểm tra
963,98 m
- Độ xả tối đa để kiểm soát là 62,5 m3/s
Tổng áp lực thủy động tác dụng lên thiết bị
đóng mở
F = F ms + Fh
F® 

.B .h c (2 Ht  h c a ).(1  n . )2 ( f2r0  f1 )
2.r.(1  n)
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Bảng 1: Xác định tổng áp lực thủy động
tác dụng lên thiết bị đóng mở
a/a 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
95,2 81,5 68,2 56,4 44,8 33,5 24,0 15,2 9,3

Fh

525,4 715,1 73,2 44,4 29,0 18,2 12,7 8,8

Ảnh hưởng của áp lực ngang lên thiết bị đóng
mở nhỏ hơn khá nhiều so với áp lực đứng. Ảnh
hưởng của lực thủy động lên thiết bị nâng hạ cửa
van luôn luôn thay đổi theo độ mở của cửa van và
đạt giá trị lớn nhất xung quanh giá trị 20% của độ
mở. Tại đó khi thiết kế thiết bị nâng hạ cần có biện
pháp tăng công suất đề phòng quá tải. Nên tránh
giữ cửa van ở xung quanh độ mở 20% do lực tác
động lớn và thay đổi mạnh làm hỏng thiết bị.
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4. KẾT LUẬN

7,7

Fđ = 620,6 796,6 141,4 100,8 73,8 51,6 36,8 24,0 17,0
Fms +Fh
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