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Nhiều sự lựa chọn về hình dạng và 
chủng loại
Có nhiều loại Cọc ván thép đa dạng về giá trị Mô đun mặt cắt 
cho mỗi m tường cừ, từ 874 đến 21.846 cm3/m. Điều này cho 
phép lựa ra loại cọc ván thép kinh tế nhất, phù hợp với các yêu 
cầu thiết kế và phương pháp thi công theo dự định.

Khả năng đóng cọc và độ kín nước rất cao
Các khe hở giữa hai khoá nối của các Cọc ván thép khớp với 
nhau vừa đủ, đảm bảo khả năng đóng cọc rất cao và độ kín 
nước đáng tin cậy.

Các đặc điểm

(1) Có khả năng thi công nhanh: phương pháp này giúp 
giảm đáng kể thời gian thi công

(2) Có độ tin cậy sử dụng lâu dài: Tăng hệ số an toàn và làm 
giảm độ biến dạng của tường cừ bằng cách sử dụng Cọc 
ván thép cường độ cao

(3) Có khả năng đáp ứng cọc dài và cọc ngàm sâu: chiều dài 
cọc đạt đến 38m

(4) Có tính bền vững: Có thể nhổ lên và tái sử dụng nhiều lần
(5) Có khả năng thi công trong các khu vực chật hẹp

Ưu điểm của cọc ván thép so với các công 
nghệ khác (tường xây gạch-đá, tường bê tông 
cốt thép, vv..)

Lưu ý: Khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trong ấn phẩm này, người đọc phải tự chịu trách 
nhiệm với thông tin này. NIPPON STEEL CORPORATION không chịu trách nhiệm/đảm bảo việc sử dụng thông tin ở đây. Các thông tin trong 
ấn phẩm này có thể thay đổi hoặc sửa đổi mà không cần thông báo. Xin vui lòng liên hệ NIPPON STEEL CORPORATION để nhận được thông 
tin mới nhất.
Vui lòng không sao chép trái phép hoặc sao chép các nội dung của ấn phẩm này.
Tên của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thể hiện trong ấn phẩm này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền của NIPPON 
STEEL CORPORATION, các công ty liên kết hoặc bên thứ ba cấp quyền cho NIPPON STEEL CORPORATION hoặc các công ty trực thuộc. Tên sản 
phẩm hoặc dịch vụ khác hiển thị có thể là các nhãn hiệu hoặc được đăng ký thương hiệu bởi các chủ sở hữu tương ứng.
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Các ứng dụng và các kiểu cấu tạo của Cọc ván thép

Dẫn đầu kỷ nguyên mới về Cọc ống thép với tinh thần tiên phong
  Cọc ván thép của tập đoàn NIPPON STEEL được sử dụng trong nhiều lĩnh vực (công trình cảng và hải cảng, kè bảo vệ sông, tường chắn và vòng 
vây ngăn nước) và được sự chấp nhận cao từ thị trường nhờ chất lượng sản phẩm và hiệu quả thi công rất cao khi sử dụng chúng.
  NIPPON STEEL, đưa ra rất nhiều các phương pháp cán thép, gia công chế tạo và thi công phong phú trong các lĩnh vực này, nhờ vậy đã giành được 
uy tín lớn cho tập đoàn.
  Dựa trên tích lũy chất xám của các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, NIPPON STEEL đã phát triển và đề xuất giải pháp thị trường sử dụng các sản 
phẩm sẵn có của mình.
  NIPPON STEEL sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển các sản phẩm mới, nâng cao đặc tính của Cọc ván thép một cách đầy đủ hơn và đáp ứng nghiêm 
ngặt hơn từ nhu cầu đa dạng của khách hàng trong tương lai.

Kênh thủy lợi

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Hồ điều tiết lưu lượng

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Gia cố mái dốc

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Tường chắn công trình đường bộ

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Tường kè lấn biển

Cọc ván thép kiểu ô vây

Tường bảo vệ bến

Cọc ván thép có neo

Đê chắn sóng

Cọc ván thép kiểu tường đôi

Đập ngăn lũ

Cọc ván thép kiểu tường đôiKè bảo vệ sông

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Cọc ván thép kiểu có neo

Khu vực xử lý chất thải

Cọc ván thép kiểu có neo

Đê chỉnh trị sông

Ống dẫn công ích

Tường cừ thép kiểu hệ giằng chống

Cọc ván thép kiểu có neo

Tường chắn

Bãi rác thải trên mặt biển

Cọc ván thép kiểu ô vây

Đảo nhân tạo

Cọc ván loại miếng

Bảo vệ móng trụ cầu

Cọc ván thép kiểu ô vây

Tường chắn tạm thời

Cọc ván thép kiểu hẫng tự do

Tường cừ thép kiểu hệ giằng chống
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Các ứng dụng

■ Tường bảo vệ bến, tường chắn, đảo nhân tạo

Tổng quan

Dự án nâng cấp, cải tạo bến tàu Gaum Apra ở Mỹ sử dụng tổ hợp cọc (Hat+H)

Được xây dựng bởi PT Trisakti Cipta Nusantara

Cọc ván thép kiểu “cái mũ” làm tường bảo vệ bến cảng bê tông tại Indonesia Dự án O-Bahn City Access tại Úc, sử dụng cọc ván thép kiểu “cái mũ” làm tường chắn đất Dự án sử dụng cọc ván thép kiểu “cái mũ” làm đê chắn sóng tại bờ biển Church/ Úc

Dự án đảo nhân tạo Ma Cao Hồng Kông sử dụng cọc ván thép kiểu ô vây (Cọc ván thép kiểu sườn thẳng)

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
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Dự án cải tạo kênh sông Pasig-Marikina (Giai đoạn 3)  tại Philippin sử dụng tổ hợp cọc Hat+H

Cọc ván thép kiểu “Cái mũ” áp dụng cho dự án tại Trung Quốc

■ Làm tường chắn vĩnh cửu ■ Làm tường chắn tạm thời

Cọc ván thép kiểu “Cái mũ” áp dụng cho dự án tại Singapore

Cọc NS-SP-J / Singapore

Cọc ván thép kiểu “Cái mũ” áp dụng cho dự án tại Singapore

Cọc ván thép kiểu “Cái mũ” áp dụng cho dự án tại New Zealand

Tổ hợp cọc ván thép kiểu “cái mũ” kết hợp với cọc H áp dụng cho dự án tại Trung Quốc

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
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Ví dụ về các giải pháp được đề xuất

Chúng tôi muốn sử dụng diện tích đất một cách tối đa. Bạn 
có thể cung cấp một Cọc ván thép tốt?

Bạn có phương pháp cọc ván thép nào thân thiện với môi trường không?

Các bạn có loại Cọc ván thép nào có thể thi công một cách dễ dàng không?

Bạn có thể cung cấp một phương pháp tốt để xây dựng một tường kè lấn biển quy mô lớn?

Chúng tôi muốn giảm thiểu độ biến dạng để đảm bảo an toàn khi đào đất 
ở mặt trước của Cọc ván thép. Bạn có thể cung cấp một Cọc ván thép tốt?

●Mỗi cọc của tường cừ có hình dạng và độ cứng đồng nhất. 
Do đó chỉ cần một loại máy đóng cọc để thi công và lắp đặt 
tuần tự theo cùng một hướng. Điều này giúp việc thi công 
rất dễ dàng. (Tham khảo trang 17).

● Không giống một tường chắn đất tạm thời bằng bê tông, 
tường cọc ván thép được tái sử dụng nhiều lần và thân thiện với 
môi trường. Trong thi công, không tạo ra bùn và không phải xử lý 
đất. (Tham khảo trang 17 và 21).

  Cọc ván thép là một công nghệ tốt để thi công tường kè một cách nhanh chóng. Chức năng đặc biệt cần thiết 
cho thi công kè lấn biển là sự ổn định kháng lại sóng biển đến khi hoàn thành công tác cải tạo. Kết cấu này phải 
an toàn ngay cả khi không được cải tạo lại.

Ví dụ. Tường chắn đất tạm thời

● Các tai nối nằm ở phía ngoài cùng của mặt cắt ngang. Do 
đó không cần phải xét tới việc triết giảm đặc tính mặt cắt, 
đây là một lợi thế của Cọc ván thép hình chữ U. Điều này giúp 
giảm được số lượng các thanh chống.
● Các Cọc ván thép có thể được tái sử dụng nhiều lần. (Tham 
khảo trang 17).

●Mô men quán tính lớn gần gấp đôi so với Cọc ván thép hình 
chữ Z. Điều này giúp giảm được độ biến dạng và số lượng 
thanh chống.
● Các Cọc ván thép có thể được tái sử dụng nhiều lần. (Tham 
khảo trang 19 và 21).

Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H

Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Tập đoàn NIPPON STEEL cung cấp các giải pháp toàn diện.
  Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư công trình tại trụ sở chính và các văn phòng ở nước ngoài. Chúng tôi có thể 
đề xuất phương án thiết kế tối ưu sản phẩm thông qua thảo luận với khách hàng trong một thời gian nhất 
định sau khi nhận được các điều kiện thiết kế. Đây là hỗ trợ kỹ thuật miễn phí của chúng tôi cho khách hàng. 
(Đề nghị của chúng tôi chỉ là tham khảo cho khách hàng. Phần chịu trách nhiệm quyết định vẫn sẽ tùy thuộc 
vào khách hàng). (Xem trang 15 và 16).
  Luôn có sẵn các kiểu dạng và kích cỡ cọc ván thép. Các kiểu dạng và kích cỡ tối ưu sẽ được lựa chọn dựa 
trên các điều kiện thiết kế và phương pháp thi công. (từ 874 cm3/m đến 21.846 cm3/m). (Xem trang 9 và 10).

● Trong trường hợp thi công tường kè bảo vệ ở bờ biển nơi có 
lớp đất yếu hiện hữu, việc ngàm mũi Cọc ván thép vào lớp chịu 
lực sẽ giúp bỏ được biện pháp cải thiện nền đất yếu - không như 
phương pháp giếng chìm bê tông hay kè đá. Đây là một phương 
pháp thân thiện môi trường. (Tham khảo trang 29 và 30).

Đê biển

Cọc ván thép ô vây

  Cọc ván NS-SP-J và máy nén ép chuyên dụng có thể thi công tường chắn đất không cần khoảng lùi thi công. Điều này 
cho phép sử dụng toàn bộ mặt bằng đến hết chỉ giới thi công công trường (tham khảo trang 23).

Q

Q

Q

Q

Q

Đối với hố đào có quy mô nhỏ Đối với hố đào có quy mô lớn

Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H

● Đây là một loại tường trọng lực có đặc tính dạng hình trụ 
được lắp ráp từ các Cọc ván thép kiểu sườn thẳng, bên trong 
được đổ đầy cát. Nó có độ ổn định kết cấu hoàn hảo.
● Phương pháp Cọc ván thép ô vây lắp đặt sẵn sẽ giúp thi 
công nhanh chóng. (Tham khảo trang 29 và 30).

Cừ ô vây dạng vách ngăn

● Đây là một loại tường trọng lực trong đó các Cọc ván thép được thi 
công thành 2 hàng. Phần đầu cọc được liên kết với nhau bằng các thanh 
neo. Khoảng giữa hai hàng cừ sẽ được lấp đầy bằng cát. Đây cũng là 
công nghệ có độ ổn định kết cấu vượt trội.
● Bằng cách chia công trường xây dựng thành nhiều khu vực và ghép 
thành các đôi tường cọc ván thép, thời gian chờ thi công có thể giảm 
xuống..

Chiều sâu áp dụng xấp xỉ: 10-15m

Áp dụng cho chiều sâu hơn 15m

Áp dụng cho chiều sâu dưới 10m

Lớp đất chịu lực

Cừ ô vây dạng mở

Áp dụng cọc ván thép kiểu sườn thẳng

Lớp đất yếu

Trích dẫn : PND ENGINEERS, INC.

Cọc neo
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Cọc ván thép ô vây Tường đôi cọc ván thép

Lớp đất chịu lực

Lớp đất yếu

Lớp đất chịu lực

Lớp đất yếu

Lớp đất chịu lực

Lớp đất yếu

Tổng quan
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan

Độ cứng tường cừ rất cao

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Cọc nối
chữ Y

Sức căng 
bề mặt



Hình dạng Kiểu

Mô men 
quán tính

Mô đun 
mặt cắt

Khối lượng 
đơn vị

Chiều dài 
tối đa

Cấp thép

JIS A 5523 JIS A 5528 KS F4604 EN10248 ASTM

I (cm4/m) Z(cm3/m) W (kg/m2) L (m) SYW295 SYW390 SYW430 SY295 SY390 SY300 S355GP S430GP A572
Gr.50

Cọc ván thép 
kiểu “cái mũ”

“cái mũ”
w = 900 mm

NS-SP-10H 10.500 902 96 30*2 ✓ ✓ ✓ *1 – – – –*1 –*1 –*1

NS-SP-25H 24.400 1.610 126 30*2 ✓ ✓ ✓ *1 – – – –*1 –*1 –*1

NS-SP-45H 45.000 2.450 163 30*2 ✓ ✓ ✓ *1 – – – –*1 –*1 –*1

NS-SP-50H 51.100 2.760 186 30*2 ✓ ✓ ✓ *1 – – – –*1 –*1 –*1

“cái mũ”+cọc 
hình chữ H

w = 900 mm

NS-SP-10H+HY
NS-SP-25H+HY

88.000 tới 
1.316.000

2.320 tới 
19.970 169 tới 514 30*2

Vui lòng tham khảo cọc NS-SP-10H và cọc NS-SP-25H.  Cọc hình chữ H cũng có trong tiêu chuẩn JIS, ASTM và BS.*2

“cái mũ”+
(“cái mũ+cọc 
hình chữ H)
w = 900 mm

NS-SP-10H+HY 146.000 tới 
248.000 2.660 tới 4.330 160 tới 191 30*2

Cọc ván thép 
kiểu sườn thẳng

Dạng sườn 
thẳng

w = 500 mm

NS-SP-FL 396 89 123 38*2 ✓ ✓ ✓ *1 ✓ ✓ –*1 ✓ ✓ *1 ✓

NS-SP-FXL 570 121 154 38*2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –*1 ✓ ✓ ✓

Cọc ván thép 
hình chữ U

Hình chữ U
w = 600 mm

NS-SP-Ⅱw 13.000 1.000 103 30*2 ✓ ✓ –*1 ✓ ✓ –*1 ✓ –*1 ✓

NS-SP-Ⅲw 32.400 1.800 136 30*2 ✓ ✓ –*1 ✓ ✓ –*1 ✓ –*1 ✓

NS-SP-Ⅳw 56.700 2.700 177 30*2 ✓ ✓ –*1 ✓ ✓ –*1 ✓ –*1 ✓

w = 500 mm

NS-SP-VL 63.000 3.150 210 30*2 ✓ ✓ – ✓ ✓ –*1 ✓ – ✓

NS-SP-VIL 86.000 3.820 240 30*2 ✓ ✓ – ✓ ✓ –*1 ✓ – ✓

w = 400 mm

NS-SP-Ⅱ 8.740 874 120 25*2 ✓ ✓ *1 ✓ *1 ✓ ✓ *1 –*1 ✓ *1 ✓ *1 ✓
NS-SP-Ⅲ 16.800 1.340 150 30*2 ✓ ✓ *1 ✓ *1 ✓ ✓ *1 ✓ ✓ *1 ✓ *1 ✓
NS-SP-ⅢA 22.800 1.520 146 30*2 –*1 –*1 –*1 ✓ –*1 ✓ –*1 –*1 –*1

NS-SP-Ⅳ 38.600 2.270 190 30*2 ✓ ✓ *1 ✓ *1 ✓ ✓ *1 ✓ ✓ *1 ✓ *1 ✓

Tường cừ tổ 
hợp

Cọc ống ván 
thép + cọc “cái 

mũ” hay cọc 
hình chữ U

SPφ 800 tới 2000 
+Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,  

10H, 25H,
45H, 50H

98.753 tới
2.184.589

2.469 tới
21.846 178 tới 401 30*2 Vui lòng tham khảo cọc NS-SP-10H, NS-SP-25H, NS-SP-45H, NS-SP-50H, NS-SP-IIw, NS-SP-IIIw và cọc NS-SP-INw, 

Cọc ống thép cũng có trong tiêu chuẩn JIS, ASTM và BS.*2

Cọc NS-SP-J NS-SP-J
w = 600 mm NS-SP-J 12.090 1.175 145 30*2 ✓ ✓ – ✓ ✓*1 -*1 ✓*1 – ✓

*1) Xin vui lòng liên hệ chi tiết với chúng tôi trước để đặt hàng.
*2) Kích thước của dung sai dựa trên tiêu chuẩn JIS (tham khảo trang 11)

*3) Tính chất cơ lý của độ giãn dài dựa trên tiêu chuẩn JIS (tham khảo trang 11)
*4) Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
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Tổng quan
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan



Cấp thép và các dung sai

Tiêu chuẩn JIS A 5523:2012 : Cọc ván thép cán nóng hàn được
Tiêu chuẩn JIS A 5528:2012 : Cọc ván thép cán nóng

Tiêu chuẩn BS EN 10248-1 : 1996
Cọc ván thép cán nóng không hợp kim
Phần 1. Các điều kiện giao hàng về kỹ thuật

Tiêu chuẩn BS EN 10248-2 : 1996
Cọc ván thép cán nóng không hợp kim
Phần 2. Các dung sai về hình dạng và kích thước

Tiêu chuẩn ASTM A6/A6M-12
Tiêu chuẩn kỹ thuật cho các yêu cầu chung đối với thép kết cấu dạng 
cuộn, thép tấm, thép hình và cọc ván thép.

Tiêu chuẩn ASTM A572M / A572-12
Thép kết cấu hợp kim thấp Columbi-Vanadi có cường độ cao 
Phần 1. Các điều kiện giao hàng về kỹ thuật

Phân loại Cấp thép
Giới hạn 

chảy 
N/mm2

Cường độ 
bền kéo
N/mm² 

Mẫu thử
Độ dãn 

dài
% 

Năng lượng hấp thụ trong TN Charpy, J Kiểu loại 
và hướng 
kiểm tra 
mẫu thử

Nhiệt độ thí 
nghiệm
（℃）

Mẫu thử kích thước 
tiêu chuẩn Mãu thử kích thước phụ

10×10mm 10×7.5mm 10×5mm

Cọc ván thép cán 
nóng có thể hàn 
được JIS A 5523 

SYW295 Tối thiểu 
295

Tối thiểu 
450

Số 1A Tối thiểu 18

0 Tối thiểu 43 Tối thiểu 32 Tối thiểu 22
Vành chữ V 
theo hướng 

cán thép

Số 14B Tối thiểu 24

SYW390 Tối thiểu 
390

Tối thiểu 
490

Số 1A Tối thiểu 16
Số 14B Tối thiểu 20

Cọc ván thép cán 
nóng JIS A 5528 

SY295 Tối thiểu 
295

Tối thiểu 
450

Số 1A Tối thiểu 18

ー ー ー ー ー
Số 14B Tối thiểu 24

SY390 Tối thiểu 
390

Tối thiểu 
490

Số 1A Tối thiểu 16
Số 14B Tối thiểu 20

Ghi chú: Thành phần hóa học và các tính chất cơ lý đều tuân theo Tiêu chuẩn JIS A 5523:2012 và JIS A 5528:2012.
N được thể hiện theo tổng số, phù hợp với Mục 5, Ghi chú 2 của Tiêu chuẩn JIS A 5523:2012.

■ Các tính chất cơ lý

1) Xem giới hạn cụ thể trong Tiêu chuẩn này. 

* Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.

■ Các tính chất cơ lý

Cấp thép

Giới hạn 
chảy tối 

thiểu 
(N/mm2)

Cường độ 
bền kéo tối 

thiểu
(N/mm²)1)

Độ dãn dài tối thiểu 
trên Độ dài chuẩn đo

L0 = 5.65  S0 mm
(%)

S355GP 355 480 22

S430GP 430 510 19

* Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.

Cấp thép
Giới hạn 
chảy tối 

thiểu

Cường độ 
bền kéo tối 

thiểu

Độ giãn dài tối thiểu 
(%)

50 50Ksi
 (345Mpa)

65Ksi
 (450Mpa)

Dưới 8inch (200mm) : 18
Dưới 2inch (50mm) : 21

■ Các tính chất cơ lý

Phân loại Cấp thép
Thành phần hóa học (%) Ceq. (%)

C Si Mn P S N Ceq.
Cọc ván thép cán 
nóng hàn được

SYW295 Tối đa
0,18

Tối đa
0,55

Tối đa
1,50

Tối đa
0,040

Tối đa
0,040

Tối đa
0,0060

Tối đa 0,44
SYW390 Tối đa 0,45

Cọc ván thép cán 
nóng

SY295 ー ー ー Tối đa
0,040

Tối đa
0,040 ー ー

SY390

Lưu ý: Ceq. = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14

■ Thành phần hóa học qua phân tích mẫu thử

Cấp thép
Thành phần hóa học (%) tối đa 1)

C Mn Si P S N1)

S355GP
0,24 1,60 0,55 0,045 0,045 0,009

S430GP

■ Thành phần hóa học qua phân tích mẫu thử

1) Xem giới hạn cụ thể trong tiêu chuẩn này.

Cấp thép
Thành phần hóa học (%) tối đa

C Mn Si P S

50 0,23 1,351) 0,40 0,04 0,05

■ Thành phần hóa học qua phân tích mẫu thử
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Cấp hạng mục JIS A5523, JIS A 5528 Kiểu sườn 
thẳng

JIS A 5523 JIS A 5523 JIS A 5528

Hình chữ U Kiểu “cái mũ” Hình chữ U

Chiều rộng ± 4 mm
± 1 %

2w, 3w, 4w　+ 6 mm　- 5 mm
+ 10 mm
- 5 mm

+ 10 mm
- 5 mm

Chiều cao ― ± 4 % ± 4 %

Chiều dày
+ 1,5 mm
- 0,7 mm

t < 10 mm

 10≦  t < 16 mm 

t≧ 16 mm

+ 1,0 mm
 - 0,3 mm
+ 1,2 mm 
- 0,3 mm
+ 1,5 mm 
- 0,3 mm

t < 10 mm± 1,0 mm 
10≦  t < 16 mm± 1,2 mm 

t≧ 16 mm± 1,5 mm

Độ thẳng

(Độ biến dạng) 
L ≦ 10 m 
L > 10 m
(Độ vồng)
L ≦ 10 m 
L > 10 m 

L× 0,15%
 (L-10)× 0,1% + 15 mm

L× 0,20%
 (L-10)× 0,20% + 20 mm

(Độ biến dạng)
L× 0,10% 

Tối đa 20 mm
(Độ vồng)
L× 0,20%

Tối đa 20 mm

(Độ biến dạng) 
L≦  10 m 
L > 10 m 
(Độ vồng)
L≦  10 m 
L > 10 m

L × 0,12%
 (L-10)× 0,10% + 12 mm

L× 0,25%
 (L-10)× 0,20% + 25 mm

Chiều dài + Không quy định -0mm

Độ vuông góc 
của 2 đầu 4%b 4%b 4%b

Độ chênh lệch 
chiều rộng 

tổng thể
―

Trong vòng 1m của phần đầu 
cọc theo hướng chiều dài, độ 
chênh lệch giữa chiều rộng 
tổng thể tối thiểu và tối đa 
không lớn hơn 4 mm.

―

Độ lệch đầu 
cọc ―

Trong vòng 1m của phần đầu cọc 
theo hướng chiều dài, độ lệch đầu 
cọc không lớn hơn 1,5 mm.

―

Góc khớp tạo 
với khóa nối ― ― ≧ 6,0° ≧ 4,0° ―

b

h

t

t

b

■ Các dung sai

L

b

b

p

p

p

p

b

b

p

p

p

p

L

q Hạng mục ASTM A6

Chiều dài + 125 mm
- 0 mm

Dung sai khối 
lượng ± 2,5%

■ Các dung sai

L

Hạng mục BS EN 10248-2

Chiều rộng ± 2% b

Chiều cao h  ≦  200
h > 200

± 4 mm
± 5 mm

Chiều dày t  ≦  8,5
t > 8,5

± 0,5 mm
± 6 % t

Độ thẳng   ≦ 0,2 % L

Chiều dài ± 200

Độ vuông góc 
của 2 đầu ± 2%b

Khóa nối 
trên tiết diện 

ngang

(Kiểu sườn thẳng)
a - b≧ 7,0 mm

(Hình chữ U) a - b ≧ 4.0 

mm

Dung sai khối 
lượng ± 5%

b

h

t

t

b

L

b

b

p

p

p

p

b

b

p

p

p

p

L

q

■ Các dung sai

Kiểu sườn thẳng Kiểu U

a

b

a

b

a

b

a

b

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp các dung sai trên được áp dụng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp các dung sai trên được áp dụng.

Tổng quan
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan



Lò nung gia nhiệt Thành phẩm Sau khi thi côngLò luyện sắt Lò luyện oxy cơ bản Máy đúc liên tục
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Dao cắt nóng

Các máy cán trung gian thứ hai Máy cán tinh

Máy cán nắn thẳng
Thành phẩm

Lò nung gia nhiệt

Máy cán thô

Các máy cán trung gian thứ nhất

Quy trình sản xuất

Đá vôi 

Quặng sắt

Than đá

Nhà máy nung kết

Nhà máy luyện than cốc Lò luyện sắt Nạp sắt 
nóng chảy

Thiết bị khử khí 
chân không Đúc liên tục

Lò luyện ô xy 
cơ bản

Nạp phế 
liệu

Thổi khí ô 
xy

Xe chở sắt nóng chảy

Tổng quan
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan
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Dịch vụ kỹ thuật
Tập đoàn NIPPON STEEL là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về Cọc ván thép cán nóng. Ngoài khả năng cung ứng 
sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật miễn phí theo danh sách liệt kê dưới đây nhằm đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật từ Tập đoàn NIPPON STEEL và các văn phòng ở nước ngoài có thể phủ khắp 
thị trường toàn cầu.

● Thượng Hải

● Singapore

● Jakarta

● Sydney

Chicago●

São Paulo●

Bangkok●

Belo Horizonte●

●Mexico

● Houston

● Bắc Kinh

● Quảng Đông

● Tokyo

● New Delhi● Dubai

● Dusseldorf

● New York

● Văn phòng có các kỹ sư 
      vật liệu xây dựng

● Các văn phòng ở nước ngoài

● Các đề xuất thiết kế liên quan tới thiết kế những kết cấu cơ sở/chi tiết (tạm thời/vĩnh cửu) có sử dụng các 
sản phẩm Cọc ván thép.

● Cung cấp thông tin về các phương pháp thi công kết cấu có sử dụng Cọc ván thép.
●Những đề xuất thiết kế liên quan đến các phương pháp phòng chống sự ăn mòn cho các sản phẩm Cọc 

ván thép.
●Hướng dẫn cách sản xuất các sản phẩm gia công chế tạo, vv..

■ Đề xuất thiết kế

Thông qua các văn phòng dưới đây, chúng tôi xem xét rất nhiều các công nghệ khác nhau và chúng tôi tổ chức các hội 
thảo, các triển lãm và buổi trình diễn thi công, vv.., trên toàn thế giới.

Mạng lưới văn phòng

Lưu ý: Trên đây chỉ là một phần các hỗ trợ kỹ thuật miễn phí để quý khách hàng tham khảo. Trách nhiệm quyết định tùy thuộc vào quý khách hàng.

● Hà Nội
● Hồ Chí Minh

Căn cứ vào các điều kiện thiết kế do khách hàng cung cấp và bộ lưu dữ liệu thiết kế rất lớn của mình, chúng tôi có 
thể cung cấp một phương án thiết kế tối ưu.

Giải pháp A: Cọc ván thép ô vây

Giải pháp C: Cọc xi măng đất trộn sâu (Cement Deep 
Mixing-CDM) + Cọc ống ván thép kiểu tường đôi

Giải pháp B: Cọc ống ván thép / Cọc ván thép kiểu tường đôi

Giải pháp D: Cọc ván thép kiểu tường đơn

Đất san lấp

Đất phù sa

Đất phù sa Đất phù sa

Đất phù sa

Trầm tích 
biển

Trầm tích biển

Trầm tích 
biển

Trầm tích 
biển

Đất san lấp

Đất bị ô 
nhiễm

Cải thiện nền đất yếu

Đất san lấp

Đất san lấp

Ｓ＝    24,309 ｍ

Ｒ＝    10,822 ｍ

θ＝    45,000°

β= 90,000°        

ｄ= 1,305(m)          

２φ＝    90,000°

ｒ＝     6,366 ｍ

２φ

ｒ

Ｂ
＝  
  

19
,
00

7
ｍ

Ｄ＝    21,645 ｍ

Khoảng cách thân tường chính

Ch
iề

u 
rộ

ng
 tư

ờn
g 

ch
uy

ển
 ti

ếp

(Tấm thép tăng cường cho 
đầu kẹp búa rung)

Mặt cắt ngang

■ Đề xuất phương pháp thi công
Dựa trên các thành tựu, chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại đề xuất khác nhau, bao gồm cả những vấn đề liên quan 
đến việc lựa chọn loại máy thi công tối ưu nhất theo điều kiện đất nền.

■ Đề xuất phương pháp phòng chống ăn mòn
Với kinh nghiệm tích lũy, chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp rất nhiều biện pháp.

■ Thiết kế và hướng dẫn gia công chế tạo
NIPPON STEEL có thể cung cấp các đề xuất thiết kế cho phần góc 
bo cũng như cung cấp hướng dẫn gia công cho tổ hợp cọc “cái 
mũ” kết hợp với cọc H tại công trường.

Hướng dẫn gia công

■ Tiêu chuẩn hóa
Chúng tôi có những tài liệu về tiêu 
chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết 
kế đã được công nhận.

Sách hướng dẫn thiết kế 
Việt Nam kết hợp giữa 
NIPPON STEEL và UTC

Sách hướng dẫn 
Indonesia kết hợp với 

viện ITB

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Tổng quan
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● Công năng đóng cọc ưu việt
Diện tích mặt cắt ngang của Cọc ván thép kiểu “cái mũ” tạo ra công năng đóng cọc vượt trội.

●Độ tin cậy kết cấu cao
Không có yêu cầu triết giảm đối với đặc trưng mặt cắt khi xét đến khả năng thiếu sự truyền lực cắt 

tại các khóa tai nối, điều này được xác thực trên Cọc ván thép hình chữ U.

● Hiệu quả chi phí rất tốt
Lượng thép trên mỗi đơn vị tường cừ được giảm xuống, giúp cải thiện được chi phí tổng thể.

■ Hình dạng

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Mỗi khóa nối cho phép một độ xoay nhất định. Góc khớp tối thiểu tạo với tai nối (góc xoay khóa nối) giống nhau khi 
kết hợp các loại Cọc ván thép kiểu “cái mũ” được thể hiện trong hình minh họa bên dưới.

■ Tính tương thích

■ Góc xoay

10.8

900

230 300

13.2

900

15

900

36
8

17

37
0

900

NS-SP-10H

NS-SP-45H

NS-SP-25H

NS-SP-50H

4°
4°

NS-SP-50HNS-SP-10H NS-SP-25H NS-SP-45H

W

t h

Kiểu loại

Kích thước Cho mỗi cọc Trên mỗi m chiều rộng tường cừ

Chiều rộng 
có hiệu 

W
mm

Chiều cao 
có hiệu 

h
mm

Chiều dày 
t

mm

Diện tích 

cm₂

Mô men 
quán tính 

cm⁴

Mô đun 
mặt cắt 

cm3

Khối lượng 
đơn vị 

kg/m

Diện tích 
mặt cắt 

cm₂/m

Mô men 
quán tính

cm⁴/m

Mô đun 
mặt cắt 

cm3/m

Khối lượng 
đơn vị 

kg/m₂

NS-SP-10H 900 230 10,8 110,0 9.430 812 86,4 122,2 10.500 902 96,0

NS-SP-25H 900 300 13,2 144,4 22.000 1.450 113 160,4 24.400 1.610 126

NS-SP-45H 900 368 15,0 187,0 40.500 2.200 147 207,8 45.000 2.450 163

NS-SP-50H 900 370 17,0 212,7 46.000 2.490 167 236,3 51.100 2.760 186

■ Các đặc trưng mặt cắt

● Cọc ván thép có mặt cắt kiểu chữ U vẫn đang được sử dụng rộng 
rãi cho rất nhiều loại kết cấu tạm thời cũng như vĩnh cửu và là một 
trong những Cọc ván thép quen thuộc nhất đối với cả người thiết 
kế và người dùng.

● Cọc NS-SP-Ⅱ, Ⅲ, ⅢA, Ⅳ, ⅤL được thiết kế liên tục.  Các loại mặt cắt 
này đặc biệt thích hợp cho việc tái sử dụng nhiều lần và đã có được 
sự chấp nhận cao của thị trường cũng như từ người sử dụng.

●Mặt cắt cọc ván thép kiểu chữ U đưa ra các giá trị Độ cứng mặt cắt 
dao động từ 874cm3/m đến 3.820cm3/m.

Cọc ván thép kiểu chữ U

Các sản phẩm
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan
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Kiểu loại

Kích thước Cho mỗi cọc Cho mỗi m chiều rộng tường cừ

Chiều rộng 
có hiệu

W 
mm

Chiều cao 
có hiệu 

h 
mm

Chiều dày 

t 
mm

Diện tích 
mặt cắt 

cm2

Mô men 
quán tính 

cm4

Mô đun 
mặt cắt

cm3

Khối lượng 
đơn vị

 
kg/m

Diện tích 
mặt cắt

cm2/m

Mô men 
quán tính

cm4/m

Mô đun 
mặt cắt

 
cm3/m

Khối lượng 
đơn vị

kg/m2

NS-SP-Ⅱ 400 100 10,5 61,18 1.240 152 48,0 153,0 8.740 874 120

NS-SP-Ⅲ 400 125 13,0 76,42 2.220 223 60,0 191,0 16.800 1.340 150

NS-SP-ⅢA 400 150 13,1 74,40 2.790 250 58,4 186,0 22.800 1.520 146

NS-SP-Ⅳ 400 170 15,5 96,99 4.670 362 76,1 242,5 38.600 2.270 190

NS-SP-ⅤL 500 200 24,3 133,8 7.960 520 105 267,6 63.000 3.150 210

NS-SP-ⅥL 500 225 27,6 153,0 11.400 680 120 306,0 86.000 3.820 240

NS-SP-ⅡW 600 130 10,3 78,70 2.110 203 61,8 131,2 13.000 1.000 103

NS-SP-ⅢW 600 180 13,4 103,9 5.220 376 81,6 173,2 32.400 1.800 136

NS-SP-ⅣW 600 210 18,0 135,3 8.630 539 106 225,5 56.700 2.700 177

■ Các đặc trưng mặt cắt W
X X

t

h

■ Các hình dạng

NS-SP-ⅡW NS-SP-ⅢW NS-SP-ⅣW

■ Tính tương thích
NS-SP-Ⅱ

NS-SP-ⅤL NS-SP-ⅥLNS-SP-ⅡW

NS-SP-ⅣNS-SP-Ⅲ

NS-SP-ⅢW

NS-SP-ⅢA

NS-SP-ⅣW

Mỗi khóa nối cho phép một độ xoay nhất định. Góc khớp tối 
thiểu tạo với tai nối (góc xoay khóa nối) cho sự kết hợp các 
phiên bản giống hệt nhau của Cọc ván thép kiểu chữ U được 
thể hiện trong hình minh họa bên dưới.

■ Góc xoay

6°

6°

NS-SP-Ⅱ NS-SP-Ⅲ NS-SP-ⅣA

NS-SP-Ⅳ NS-SP-ⅤL NS-SP-ⅥL
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● Có sẵn rất nhiều loại đặc trưng mặt cắt
Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H, được tạo thành từ việc kết hợp 
một trong bốn kiểu Cọc ván thép kiểu “cái mũ” với nhiều loại cọc hình chữ H khác nhau. Thực tế đã tạo được hơn 
200 kiểu đặc tính mặt cắt rất kinh tế (Độ cứng mặt cắt cho mỗi m tường cừ: xấp xỉ từ 2.320 đến 19.970 cm3/m)

● Dễ dàng gia công
Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H rất dễ gia công, chỉ bằng việc tổ 
hợp Cọc ván kiểu “cái mũ” và cọc hình chữ H bởi các đường hàn góc không liên tục. Công tác hàn có thể tiến hành 
ở ngay tại công trường hoặc gần xưởng, nhà máy.

● Hiệu quả chi phí rất tốt
Xét trên quan điểm thiết kế loại Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình 
chữ H, chức năng của Cọc ván kiểu “cái mũ” sẽ như một tường cừ liên tục chắn đất và nước, còn Cọc hình chữ 
H đóng vai trò là một thành phần kết cấu chịu mô men uốn. Điều này làm cho việc sử dụng Cọc hình chữ H sẽ 
với giá rẻ hơn vì khối lượng giảm từ 50% đến 70%, cũng như tránh phải sử dụng các liên kết đắt tiền khác để 
nối một cọc ván thép với một đơn nguyên.

● Dễ dàng thi công
Có thể dùng một búa rung thông thường để trực tiếp đóng cọc. Loại Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ 
cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H này, có mô men quán tính trên mỗi cọc cao hơn cọc ván cọc hình chữ Z và 
các loại cọc ván thép khác, do vậy rất dễ dàng cho thi công.  

Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H

■ Đặc điểm

■ Hình dạng

Cọc ván thép cường độ cao 
được tổ hợp từ cọc ván kiểu 
“cái mũ” với cọc hình chữ H

Cọc ván thép cường độ cao 
được tổ hợp từ cọc ván kiểu 
“cái mũ” với cọc hình chữ H

Cọc neo

Thanh neo

Cọc ván thép cường độ cao 
được tổ hợp từ cọc ván kiểu 
“cái mũ” với cọc hình chữ H

■ Các ví dụ về ứng dụng

● Tường cừ bảo vệ bến cho cảng 
thiết bị và tường bến của xưởng 
đóng tàu
● Các kết cấu tường chắn đất 

tạm thời và vĩnh cửu phục vụ thi 
công đào hở các đường hầm
● Các tường chắn đất cho đập 

đắp cao

Dễ dàng gia công tại công trường

Hướng dẫn gia công

Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H, có thể dễ dàng gia công ngay tại công 
trường thi công hoặc gần xưởng, nhà máy
Chúng tôi có chuẩn bị trước các hướng dẫn sử dụng cho việc gia công chế tạo và có thể cung cấp chỉ dẫn tại công trường.

■ Phương pháp gia công

© 2019 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

Hướng dẫn gia công  
cọc ván “cái mũ”+cọc hình chữ H

Tập đoàn NIPPON STEEL

Tháng 5 năm 2012

Các phần dưới đây thể hiện kết quả so sánh giữa các Cọc cột chống, loại thường được sử dụng như vật liệu thép 
dùng cho tường chắn tạm thời, ở khu vực Đông Nam Á, với Cọc ván thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu 
“cái mũ” với cọc hình chữ H.

■ Ví dụ tính toán thử nghiệm về các lợi ích trong trường hợp áp dụng Cọc ván 
thép cường độ cao được tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” với cọc hình chữ H, 
so với các loại tường chắn đất hiện hữu khác

Hạng 
mục

Cọc cột chống Cọc “cái mũ”+Cọc hình chữ H
Mặt cắt tạo-dựng Mặt cắt tổ hợp

Phác
họa

400 400

1600

900

900

900

Mặt cắt

Cọc hình chữ H: UB610×229×243
Cọc ván thép kiểu chữ U: NS-SP-IV
Độ cứng mặt cắt Z=6.264cm3/m
Mô men quán tính I=168.000cm4/m

Z tương đương=6.770cm3/m
NS-SP-10H + H750×250×12×19

I tương đương=168.000cm4/m
NS-SP-10H + H550×200×9×16
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Cọc “cái mũ”+Cọc hình chữ H Cọc “cái mũ”+Cọc hình chữ H
(Z tương đương) (I tương đương)

▽25%

▽43%

342

256
194

* Tính toán thử nghiệm của chúng tôi

Các sản phẩm
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan

Vùng hàn

Đường hàn góc Cọc hình chữ H
Cọc ván thép
kiểu “cái mũ” 

Đường hàn góc 
Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Cọc hình chữ H

Đường hàn góc: Tỷ lê hàn: 40 - 60%
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■ Các đặc trưng mặt cắt

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-1

0H

400 200 9 12 13 169 215 2,320 87,800
400 200 9 16 13 182 232 2,700 98,700
400 200 9 19 13 192 245 2,970 106,300
400 200 9 22 13 202 257 3,240 113,400
400 200 12 22 13 211 269 3,410 117,100
450 200 9 12 13 172 220 2,560 106,000
450 200 9 16 13 186 237 2,970 119,100
450 200 9 19 13 196 250 3,280 128,300
450 200 9 22 13 206 262 3,570 136,900
450 200 12 19 13 207 263 3,490 133,800
450 200 12 22 13 216 276 3,780 142,000
450 200 12 25 13 226 288 4,060 149,900
450 250 9 16 13 200 255 3,420 132,600
450 250 9 19 13 212 271 3,790 143,500
450 250 9 22 13 225 287 4,160 153,800
450 250 12 22 13 236 300 4,360 158,400
450 250 12 25 13 248 316 4,700 167,700
450 250 12 28 13 261 332 5,040 176,500
500 200 9 12 13 176 225 2,820 126,400
500 200 9 16 13 190 242 3,270 142,000
500 200 9 19 13 200 255 3,600 153,000
500 200 9 22 13 210 267 3,920 163,400
500 200 12 19 13 212 270 3,860 160,200
500 200 12 22 13 222 282 4,170 170,100
500 200 12 25 13 231 295 4,470 179,500
500 250 9 16 13 204 260 3,750 158,100
500 250 9 19 13 216 276 4,160 171,200
500 250 9 22 13 229 292 4,560 183,600
500 250 12 22 13 241 307 4,800 189,700
500 250 12 25 13 253 323 5,180 201,000
500 250 12 28 13 266 339 5,550 211,800
550 200 9 12 13 180 230 3,090 149,300
550 200 9 16 13 194 247 3,580 167,600
550 200 9 19 13 204 260 3,940 180,600
550 200 9 22 13 214 272 4,290 192,900
550 200 12 19 13 217 277 4,240 189,700
550 200 12 22 13 227 289 4,580 201,300
550 200 12 25 13 237 302 4,910 212,500
550 250 9 16 13 208 265 4,100 186,500
550 250 9 19 13 220 281 4,540 202,100
550 250 9 22 13 233 297 4,980 216,800
550 250 12 22 13 246 314 5,260 224,600
550 250 12 25 13 259 329 5,670 238,100
550 250 12 28 13 271 345 6,070 250,600
550 250 16 28 13 288 367 6,400 259,000
550 250 16 32 13 305 388 6,930 275,600
600 200 12 19 13 222 283 4,640 222,400
600 200 12 22 13 232 296 5,010 236,000
600 200 12 25 13 242 308 5,350 248,600
600 250 12 19 13 239 304 5,280 246,600
600 250 12 22 13 251 320 5,740 262,900
600 250 12 25 13 264 336 6,190 278,900
600 250 12 28 13 276 352 6,630 294,500

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-1

0H

400 200 9 12 13 132 169 1,290 49,100
400 200 9 16 13 139 177 1,490 54,600
400 200 9 19 13 144 183 1,630 58,400
400 200 9 22 13 149 190 1,770 61,900
400 200 12 22 13 154 196 1,860 63,800
450 200 9 12 13 134 171 1,410 58,200
450 200 9 16 13 141 180 1,620 64,800
450 200 9 19 13 146 186 1,770 69,400
450 200 9 22 13 151 192 1,920 73,700
450 200 12 19 13 151 193 1,890 72,200
450 200 12 22 13 156 199 2,030 76,300
450 200 12 25 13 161 205 2,170 80,200
450 250 9 16 13 148 188 1,840 71,600
450 250 9 19 13 154 196 2,030 77,000
450 250 9 22 13 160 204 2,220 82,100
450 250 12 22 13 166 211 2,320 84,400
450 250 12 25 13 172 219 2,500 89,100
450 250 12 28 13 178 227 2,670 93,500
500 200 9 12 13 136 174 1,530 68,500
500 200 9 16 13 143 182 1,750 76,200
500 200 9 19 13 148 188 1,920 81,800
500 200 9 22 13 153 195 2,080 86,900
500 200 12 19 13 154 196 2,060 85,400
500 200 12 22 13 159 202 2,210 90,300
500 200 12 25 13 164 209 2,370 95,000
500 250 9 16 13 150 191 2,000 84,300
500 250 9 19 13 156 199 2,210 90,900
500 250 9 22 13 162 207 2,410 97,100
500 250 12 22 13 168 215 2,530 100,100
500 250 12 25 13 175 223 2,720 105,700
500 250 12 28 13 181 230 2,910 111,100
550 200 9 12 13 138 176 1,660 79,900
550 200 9 16 13 145 185 1,900 89,100
550 200 9 19 13 150 191 2,080 95,600
550 200 9 22 13 155 197 2,260 101,700
550 200 12 19 13 157 199 2,240 100,100
550 200 12 22 13 161 206 2,410 105,900
550 200 12 25 13 166 212 2,570 111,500
550 250 9 16 13 152 193 2,160 98,500
550 250 9 19 13 158 201 2,390 106,300
550 250 9 22 13 164 209 2,610 113,600
550 250 12 22 13 171 218 2,750 117,500

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-2

5H

1000 250 16 22 18 358 456 12,240 892,400
1000 250 16 25 18 370 471 12,980 935,900
1000 250 19 25 18 395 503 13,770 973,700
1000 300 16 25 18 392 499 14,310 1,014,300
1000 300 16 28 18 407 518 15,180 1,064,500
1000 300 16 32 18 426 543 16,330 1,129,800

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-2

5H

1000 300 19 25 18 417 531 15,090 1,050,600
1000 300 19 28 18 431 549 15,940 1,099,800
1000 300 19 32 18 451 574 17,080 1,164,000
1000 300 19 36 18 471 599 18,180 1,225,200
1000 300 19 40 18 490 624 19,280 1,285,800
1000 300 22 40 18 514 655 19,970 1,316,100

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-1

0H

600 250 16 28 13 295 376 7,010 304,800
600 250 16 32 13 312 397 7,570 323,900
650 200 12 19 13 228 290 5,060 258,300
650 200 12 22 13 237 302 5,440 273,700
650 200 12 25 13 247 315 5,840 289,700
650 200 12 28 13 257 328 6,220 304,300
650 250 12 19 13 244 311 5,750 286,300
650 250 12 22 13 257 327 6,240 305,300
650 250 12 25 13 269 343 6,720 323,800
650 250 12 28 13 282 359 7,200 342,000
650 250 16 28 13 302 385 7,650 355,300
650 250 16 32 13 319 406 8,240 376,900
700 200 12 22 18 244 311 5,960 317,400
700 200 12 25 18 254 323 6,370 334,800
700 200 12 28 18 263 336 6,770 351,800
700 250 12 19 18 250 319 6,270 331,300
700 250 12 22 18 263 335 6,810 353,900
700 250 12 25 18 275 351 7,320 374,900
700 250 14 25 18 287 365 7,580 383,000
700 250 14 28 18 299 381 8,080 403,300
750 250 12 19 18 256 326 6,770 378,300
750 250 12 22 18 268 342 7,330 403,400
750 250 12 25 18 281 358 7,890 428,100
750 250 14 25 18 293 373 8,200 438,900
750 250 14 28 18 305 389 8,730 461,700
750 250 16 28 18 317 404 9,000 470,800
750 250 16 32 18 334 425 9,710 500,700
800 250 14 22 18 287 365 8,240 471,700
800 250 14 25 18 299 381 8,820 498,400
800 250 16 25 18 312 398 9,140 510,500
800 250 16 28 18 324 413 9,690 535,400
850 250 14 22 18 293 373 8,840 532,300
850 250 14 25 18 305 389 9,460 562,600
850 250 16 25 18 319 406 9,810 576,400
850 250 16 28 18 331 422 10,420 605,900
850 250 16 32 18 348 443 11,200 642,900
900 250 16 19 18 302 384 9,240 582,000
900 250 16 22 18 314 400 9,890 615,800
900 250 16 25 18 326 415 10,520 648,000
900 250 16 28 18 338 431 11,140 680,000
900 250 16 32 18 355 452 11,970 721,700
950 250 16 22 18 321 409 10,570 688,700
950 250 16 25 18 333 424 11,230 724,400
950 250 16 28 18 345 440 11,890 759,900
950 250 16 32 18 362 461 12,770 806,400
950 250 19 25 18 357 454 11,870 752,500
950 250 19 28 18 369 470 12,530 787,400
950 250 19 32 18 385 490 13,390 833,200
950 250 19 36 18 401 511 14,240 877,400
1000 250 16 22 18 328 418 11,270 766,300
1000 250 16 25 18 340 433 11,980 806,700
1000 250 16 28 18 352 449 12,670 845,700
1000 250 19 25 18 365 465 12,680 838,900

Cọc ván 
thép 

kiểu “cái 
mũ”

NSHYPER BEAM™ Khối lượng trên 
mỗi m2 tường

Diện tích 
mặt cắt

Mô đun 
mặt cắt

Mô men 
quán tính

H B t1 t2 r kg/m2 cm2/m cm3/m cm4/m

N
S-

SP
-1

0H

550 250 12 25 13 177 226 2,960 124,300
550 250 12 28 13 183 234 3,160 130,500
550 250 16 28 13 192 245 3,330 134,700
550 250 16 32 13 200 255 3,600 143,100
600 200 12 19 13 159 203 2,430 116,400
600 200 12 22 13 164 209 2,610 123,200
600 200 12 25 13 169 215 2,790 129,600
600 250 12 19 13 167 213 2,750 128,500
600 250 12 22 13 174 221 2,980 136,700
600 250 12 25 13 180 229 3,210 144,700
600 250 12 28 13 186 237 3,430 152,500
600 250 16 28 13 196 249 3,620 157,600
600 250 16 32 13 204 260 3,910 167,200
650 200 12 19 13 162 206 2,630 134,400
650 200 12 22 13 167 212 2,830 142,100
650 200 12 25 13 172 219 3,030 150,100
650 200 12 28 13 176 225 3,220 157,400
650 250 12 19 13 170 217 2,980 148,400
650 250 12 22 13 176 225 3,230 157,900
650 250 12 25 13 183 233 3,470 167,200
650 250 12 28 13 189 240 3,710 176,300
650 250 16 28 13 199 254 3,940 182,900
650 250 16 32 13 207 264 4,230 193,700
700 200 12 22 18 170 216 3,080 164,000
700 200 12 25 18 175 223 3,280 172,600
700 200 12 28 18 180 229 3,490 181,200
700 250 12 19 18 173 221 3,240 170,900
700 250 12 22 18 179 229 3,510 182,200
700 250 12 25 18 186 237 3,760 192,700
700 250 14 25 18 191 244 3,890 196,800
700 250 14 28 18 198 252 4,150 206,900
750 250 12 19 18 176 224 3,480 194,400
750 250 12 22 18 182 232 3,760 207,000
750 250 12 25 18 188 240 4,040 219,300
750 250 14 25 18 194 248 4,200 224,700
750 250 14 28 18 201 256 4,460 236,100
750 250 16 28 18 207 263 4,600 240,600
750 250 16 32 18 215 274 4,950 255,600
800 250 14 22 18 191 244 4,210 241,100
800 250 14 25 18 197 252 4,500 254,400
800 250 16 25 18 204 260 4,670 260,500
800 250 16 28 18 210 268 4,940 273,000

H

B

t2

t1

r

900

Cọc hình chữ H

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

H

B

t2

t1

r

900

Cọc hình chữ H

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

– Kiểu cơ bản –

– Kiểu xen kẽ –

Các sản phẩm
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan
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● Thi công tiếp cận sát bên
Các cọc NS-SP-J có thể được thi công tiếp cận sát bên công trình 
hiện hữu, cho phép thi công các tường chắn tiếp giáp ranh giới 
công trường và sử dụng được tối đa diện tích của công trường.

● 100% Khóa nối liền khối với nhau
Khi các khóa nối được đặt ở rìa ngoài cùng của tường cừ, không 
cần thiết xem xét triết giảm các đặc trưng mặt cắt do sự trượt 
giữa các khóa nối, và điều này cho phép thiết kế một cách kinh tế.  

●  Tiết kiệm chi phí và rút ngắn công tác của các công 
trình tạm thời

Tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian công tác tạm thời khi so 
sánh với Cọc ván thép thông thường có chiều rộng hữu hiệu là 
400mm, cọc NS-SP-J có chiều rộng hữu hiệu đến 600mm. Điều 
này tạo khả năng làm giảm số lượng cọc thi công, với chi phí thấp 
và cải thiện được độ kín nước.

Cọc NS-SP-J

■ Hình dạng

13,0

600

200

■ Góc xoay

* Cọc NS-SP-J có thể tạo khóa nối với một số loại Cọc ván thép kiểu chữ U. Kiểu tương thích của khóa nối phụ thuộc vào 
cách sử dụng tại công trường. Vui lòng tư vấn Tập đoàn NIPPON STEEL để biết thêm chi tiết.  

4°

4°

■ Các đặc trưng mặt cắt

Kiểu loại

Kích thước Cho mỗi cọc Cho mỗi m chiều rộng tường cừ

Chiều rộng 
có hiệu 

W 
mm

Chiều cao 
có hiệu

h 
mm

Chiều dày 

t 
mm

Diện tích 
mặt cắt 

cm2

Mô men 
quán tính 

cm4

Mô đun 
mặt cắt 

cm3

Khối lượng 
đơn vị

kg/m

Diện tích 
mặt cắt

cm2/m

Mô men 
quán tính 

cm4/m

Mô đun 
mặt cắt

 
cm3/m

Khối lượng 
đơn vị

 
kg/m2

NS-SP-J 600 200 13,0 111,2 7.250 705 87,3 185,3 12.090 1.175 145

t

W

h

44
,5

9,
5

500

NS-SP-FL

47
,0

12
,7

500

NS-SP-FXL

■ Hình dạng

NS-SP-FL NS-SP-FXL

θ

θ

NS-SP-FL:θ=±12,5°
NS-SP-FXL:θ=±10°

■ Độ bền của tai nối
Kiểu loại Cường độ bền kéo (MN/m)

NS-SP-FL 3,92

NS-SP-FXL 5,88

■ Các đặc trưng mặt cắt

Kiểu loại

Kích thước Cho mỗi cọc Cho mỗi m chiều rộng tường cừ

Chiều rộng 
có hiệu

W
mm

Chiều cao 
có hiệu 

h 
mm

Chiều dày 

t 
mm

Diện tích 
mặt cắt

cm2

Mô men 
quán tính 

cm4

Mô đun 
mặt cắt

cm3

Khối lượng 
đơn vị

kg/m

Diện tích 
mặt cắt 

cm2/m

Mô men 
quán tính 

cm4/m

Mô đun 
mặt cắt

 
cm3/m

Khối lượng 
đơn vị

kg/m2

NS-SP-FL 500 44,5 9,5 78,57 184 45,7 61,7 157,1 396 89 123

NS-SP-FXL 500 47,0 12,7 98,36 245 60,3 77,2 196,7 570 121 154

Các sản phẩm
Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan

Cọc ván thép kiểu sườn thẳng

● Tai nối cường độ cao
Đây là loại cọc ván thép luôn tự hào có cường độ bền kéo cực kỳ cao tại phần khóa nối của nó, lên đến 5,88 MN 
trên mỗi mét dài của tai nối và thích hợp dùng trong các kết cấu tường ô vây, ví dụ như tường kè bảo vệ bến, 
tường bao đảo nhân tạo, vòng vây ngăn nước và các dự án tương tự khác.
Ngoài ra, chúng tôi có thể cung ứng loại cọc có chiều dài lớn nhất hiện nay: tối đa 38,0m.

● Góc xoay lớn
Cọc ván thép loại này có góc xoay lớn tại phần khóa nối (góc xoay khóa nối), góc khớp tối đa của tai nối cho sự 
kết hợp giữa các phiên bản giống hệt nhau của Cọc ván thép kiểu sườn thẳng tương ứng từ 10˚ đến 12.5˚.

■ Góc xoay
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NS-SP-CⅢe

NS-SP-Ⅱ NS-SP-ⅤLNS-SP-Ⅳ

NS-SP-CⅣ

NS-SP-Ⅲ

NS-SP-CⅢ

NS-SP-CⅢe

NS-SP-J
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NS-SP-45H

NS-SP-50H

NS-SP-10H
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● Cọc ván thép bo góc là một kiểu cọc mới được phát triển, 
sản xuất bằng phương pháp cán-cuộn, thay thế cho Cọc 
ván thép bo góc dạng chữ T được chế tạo bằng phương 
pháp hàn. Do đó, bỏ qua được yêu cầu hàn nối và các quy 
trình gia công khác, hơn nữa nó có trọng lượng nhẹ hơn.
● Để lắp ghép, có thể dùng các thiết bị đúc thông thường 

hiện tại đang sử dụng.
● Đặc biệt, Cọc ván Larsen đã được được chấp nhận là cơ sở hình thành liên kết bo góc, ngăn sự bóc tách, 

do đó đặc biệt, hiệu suất liên kết rất xuất sắc chẳng hạn như mối ghép và tần suất bền mỏi.

■ Độ tin cậy cao

Cọc ván thép bo góc: Dạng cuộn

■ Hình dạng
NS-SP-CⅢ, NS-SP-CⅣ

Cọc ván thép bo góc

Cọc ván thép kiểu chữ U

90°

Cọ
c 

vá
n 

th
ép

 k
iể

u 
ch

ữ 
U

Cọc ván thép bo góc

Cọc ván thép kiểu chữ U

Cọ
c v

án
 th

ép
 ki

ểu
 ch

ữ 
U

■ Các đặc trưng mặt cắt

Kiểu loại

Kích thước Một cọc
Chiều rộng

có hiệu
W 

mm

Chiều cao
có hiệu

h 
mm 

Chiều dày
t

mm

Diện tích
mặt cắt

cm2

Mô men
quán tính

cm4

Mô đun 
mặt cắt

cm3

Khối lượng 
đơn vị

kg/m

NS-SP-CⅢ 400 125 13,0 79,63 2.330 237 62,5

NS-SP-CⅢe 400 125 13,0 76,40 1.930 222 60,0

NS-SP-CⅣ 400 170 15,5 96,76 4.630 337 76,0

W

t
h

Tai nối gócTai nối thường
W

Tai nối góc Tai nối thườngth

■ Tính tương thích 

■ Thi công
NS-SP-CⅢ, NS-SP-CⅣ

Lẻ

Chẵn

Chẵn

ChẵnChẵnLẻ

NS-SP-CⅢe

Ch
ẵn

Lẻ

Ch
ẵn

Lẻ

Lẻ

Chẵn

Các bước tính toán đặc trưng mặt cắt sau khi bị ăn mòn: 
① Giả thiết tốc độ ăn mòn và tuổi thọ công trình. Sau đó tính toán độ hao tổn do ăn mòn phía biển t₁ (mm) 

và độ hao tổn do ăn mòn phía đất liền t₂ (mm). 
② Tính Tỷ lệ hao tổn do ăn mòn α (=t₂/t₁).
③ Từ độ hao tổn do ăn mòn phía biển t₁ (mm) và Tỷ lệ hao tổn do ăn mòn α, xác định được Hệ số triết giảm đặc 

trưng mặt cắt sau khi bị ăn mòn η dựa trên các biểu đồ. 
④ Tính được đặc trưng mặt cắt sau khi bị ăn mòn, Z và I, bằng cách nhân lần lượt đặc trưng mặt cắt trước 

khi ăn mòn Z₀ và I₀ với hệ số triết giảm η.
Mô đun mặt cắt Z = Z₀ × η   Mô men quán tính I＝ I₀ ×η

Đồ thị xác định Hệ số triết giảm của đặc trưng mặt cắt, η

η : Hệ số triết giảm đặc trưng mặt cắt sau khi bị ăn mòn (%)

t₁, t₂ : Hao tổn do ăn mòn phía biển và phía đất liền (mm)
α : Tỷ lệ hao tổn do ăn mòn,α＝ t₂/t₁
Chú ý   : Chỉ có các phạm vi như minh họa là hiệu quả trong các đồ 
                thị sau.

Io, Zo : Mô men quán tính và Mô đun mặt cắt khi không bị ăn mòn
η : Hệ số triết giảm sau khi bị ăn mòn

I, Z : Mô men quán tính và Mô đun mặt cắt sau khi bị ăn mòn

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Các sản phẩm

Đặt trưng mặt cắt sau khi bị ăn mòn
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Dạng đơn vị 
Cọc ván thép 

hình chữ U

Số lượng các 
kết cấu hỗ trợ

Điều kiện đặc biệt 
không thuận lợi

Điều kiện không 
thuận lợi Điều kiện thuận lợi

βB βD βB βD βB βD

Cọc đơn hay 
cọc đôi không 

uốn mép

0 0.40 0.30 0.50 0.35 0.60 0.40

1 0.55 0.35 0.60 0.40 0.70 0.45

>1 0.65 0.45 0.70 0.50 0.80 0.55

Cọc đôi được 
hàn hoặc uốn 

mép

0 0.70 0.60 0.75 0.65 0.80 0.70

1 0.80 0.70 0.85 0.75 0.95 0.80

>1 0.90 0.80 0.95 0.85 1.00 0.90

■ Hệ số triết giảm đặc trưng mặt cắt do thiếu tính liền khối của khóa nối

Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Cọc ván thép hình chữ U

Áp lực đất

Áp lực đất

❶ Tính liền khối của khóa nối trong Cọc ván thép
Khi một tường cừ sử dụng Cọc ván thép hình chữ U 
nó sẽ chịu uốn do tác động của áp lực đất hay các tải 
trọng ngang khác, một lực cắt uốn lớn sẽ xuất hiện 
ở khoá nối của các Cọc ván thép vì các khoá nối này 
được đặt ở trục tâm tường cừ (vị trí trục trung hòa).
Trong trường hợp này, khi lực cắt không được truyền 
hoàn toàn giữa các cọc đơn với nhau, các khóa nối 
sẽ trượt khỏi nhau và Mô men quán tính cũng như 
Mô đun mặt cắt của tường cọc ván thép sẽ bị giảm bớt. Điều này có thể xem như “thiếu tính liền khối của khóa nối”. 
Và mức độ giảm được biểu thị bằng hệ số triết giảm. Ngược lại, đối với tường cừ sử dụng Cọc ván thép kiểu “cái mũ”, 
không có yêu cầu triết giảm đặc trưng mặt cắt do các khóa nối được đặt ở mép ngoài cùng của tường cừ, nghĩa là lực 
cắt sẽ không xuất hiện tại các khóa nối. Các hệ số triết giảm của các đặc trưng mặt cắt sẽ theo từng tiêu chuẩn. Ví dụ 
dưới đây là trong tiêu chuẩn Châu Âu, Eurocode

■Ưu điểm của việc không giảm bớt các đặc trưng mặt cắt do tính liền khối 
của khóa nối

Trục trung hòa của tường cừ sau khi thi 

Trục trung hòa của mỗi cọc trùng khớp với trục trung hòa 
của tường cừ sau khi thi công.

Trục trung hòa của mỗi cọc đơn.

Trong đó, 
βB: Hệ số kể đến khả năng triết giảm Mô đun 

mặt cắt Cọc ván thép hình chữ U do sự 
truyền lực cắt không hoàn toàn giữa các 
khóa tai nối.

βD: Hệ số kể đến khả năng triết giảm Mô men 
quán tính Cọc ván thép hình chữ U do sự 
truyền lực cắt không hoàn toàn giữa các 
khóa tai nối.

Tham khảo: Tiêu chuẩn Eurocode, phụ lục cho quốc 
gia Liên hiệp Vương quốc Anh, 3. Thiết kế kết cấu 
thép, Phần 5: Cọc (NA +A1:2012 từ Tiêu chuẩn BS 
EN 1993-5:2007) 

❷ Tính liền khối của khóa nối trong Cọc ván thép 
kiểu “cái mũ”

Các thí nghiệm kéo uốn cho Cọc ván thép kiểu “cái mũ” trong 
dạng tường cừ cũng như dưới dạng cọc đơn đã và đang được 
triển khai. Chúng khẳng định rằng giá trị thiết kế tính toán của 
quan hệ Tải trọng-Chuyển vị là tương đồng với các giá trị thực 
nghiệm. Điều này chứng tỏ việc giảm bớt đặc trưng mặt cắt là 
không cần thiết. 

Trích dẫn từ JASPP (Hiệp hội Cọc ống thép Nhật Bản); “Cọc ván thép kiểu “cái mũ” rộng 900”

Pm0: Tải trọng đàn hồi (giá trị thí nghiệm)

Pm0: Tải trọng đàn hồi (giá trị thí nghiệm)

Py0: Tải trọng chảy dẻo (giá trị tiêu chuẩn)
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* w: Khối lượng Cọc ván 
thép (t/m/cạnh)

* Tính toán thử nghiệm của 
chúng tôi

❹ Ví dụ một thiết kế thử nghiệm của tường chắn tạm thời

❸ So sánh khối lượng thép giữa Cọc ván hình chữ U và kiểu “cái mũ”, các đặc trưng mặt 
cắt bị giảm bớt khi áp dụng các hệ số khóa nối

Hệ số triết giảm lấy cho các Cọc ván thép hình chữ U là 0,45 đối với Mô men quán tính, và là 0,6 cho Mô đun mặt cắt, 
để so sánh Cọc ván thép hình chữ U và kiểu “cái mũ” trong cùng các điều kiện thiết kế. Cọc NS-SP-25H (kiểu “cái mũ”) 
cho thấy kết quả thiết kế gần như tương đương với cọc NS-SP-IV (hình chữ U) và số lượng các hàng thanh chống 
ngắn cũng như chiều dài Cọc ván thép hầu như bằng nhau. Tuy nhiên, khối lượng của cọc NS-SP-25H (kiểu “cái mũ”) 
chỉ bằng 66% so với cọc NS-SP-IV (hình chữ U). Khi sử dụng cọc NS-SP-45H (kiểu “cái mũ”), diện tích công tác tăng 
lên trong suốt quá trình đào đất với chỉ duy nhất một hàng thanh chống và hiệu quả công tác quá trình gia công 
kết cấu bê tông được cải thiện rất lớn, cho phép giảm giá thành thi công kết cấu bê tông này. Mặc dù khối lượng 
thép tăng lên khi so sánh với cọc NS-SP-25H, nhưng cọc NS-SP-45H vẫn chỉ bằng 89% so với cọc NS-SP-IV (hình chữ U), 
do đó vẫn có thể thu được hiệu quả từ việc giảm khối lượng thép.
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【Cọc ván thép hình chữ U(NS-SP-IV)】
w = 2,28 (t/m/cạnh)

(1,00)

【Cọc ván thép kiểu “cái mũ”(NS-SP-25H)】
w = 1,51 (t/m/cạnh)

(0,66)

【Cọc ván thép kiểu “cái mũ”(NS-SP-45H)】
w = 2,04 (t/m/cạnh)

(0,89)
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Các sản phẩm

Thi công
Các giải pháp

Phụ lục
Tổng quan

Các giải pháp

Phương pháp Cọc ván thép kiểu ô vây

■ Đặc điểm
●  Có sẵn cho các điều kiện đất khác nhau
　Được áp dụng rộng rãi đặc biệt trong kết cấu cảng 

và bến cảng trong vùng nước sâu. Bởi vì không yêu 
cầu các biện pháp thi công phụ trợ nhờ việc ngàm 
mũi cọc vào lớp đất chịu lực - không giống với các 
kết cấu bê tông khác như kiểu giếng chìm bê tông. 
● Phương pháp thi công đa dạng
　Có rất nhiều phương pháp thi công khác nhau như 

lắp ghép sẵn, bán lắp ghép và phương pháp lắp đặt 
tại chỗ. Tùy thuộc vào điều kiện đất, thủy văn và 
thiết bị sẵn có để lựa chọn phương pháp thi công 
tối ưu.

● Thi công nhanh
　Các phương pháp cọc ván thép lắp ghép sẵn có thể rút ngắn thời gian thi công một cách đáng kể

● Phương pháp thân thiện môi trường
　Không cần các biện pháp gia cố đất yếu trong trường hợp các cọc ván thép ngàm vào lớp đất chịu lực, khi đó 

phần cọc ngàm có thể chịu được áp lực đất.

■Minh họa kết cấu
● Kiểu ô vây dạng khung tròn

Lớp đất chịu lực

Lớp đất yếu

Kiểu ô vây dạng khung tròn thường được sử dụng cho 
các kết cấu khóa kín bao gồm phần hình trụ và phần 
cung tròn, được hình thành bởi các cọc ván thép kiểu 
sườn thẳng. Kết cấu này phù hợp với các công trình dưới 
nước, như kè, cầu cảng, đê chắn sóng, vòng vây ngăn 
nước tạm thời vì các ô vây hình trụ trở thành một cấu 
trúc ổn định sau khi được lấp đầy.

Áp dụng:  kè biển, đê chắn sóng, vòng vây ngăn 
nước,…

Chiều sâu áp dụng: 10~15m

● Kiểu ô vây dạng vách ngăn

Lớp đất chịu lực

Lớp đất yếu

Kiểu ô vây dạng vách ngăn bao gồm vách ngăn lớn và 
phần cung tròn, lượng thép sử dụng ít hơn so với cừ ô 
vây dạng khung tròn. Kết cấu này đặc biệt thích hợp cho 
đảo nhân tạo - cảng đào, trên bờ và nơi nước nông.

Áp dụng: kè biển, vòng vây ngăn nước
Chiều sâu áp dụng: 15m~

● Kiểu ô vây dạng mở 
Kiểu ô vây dạng mở bao gồm phần cung tròn phía trước và vách ngăn 
với chức năng neo và sử dụng thép ít hơn các kết cấu ô vây khác vì mặt 
sau của kết cấu này không cần thiết sử dụng vách ngăn.

Áp dụng: kè biển, đê chắn sóng, vòng vây ngăn nước
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Trích dẫn: PND ENGINEERS, INC

lt is the unquestioned desire of man that the sea be aIlowed to remain in its 
natural state, clean and unpolluted. However, poIIution in one form or another has 
continued for many years, making it necessary for many countries to introduce 
IegisIation to protect the sea. Japan is no exception, and restrictions with regard 
to marine construction work and waste disposal have been tightened.
         For these reasons, Nippon SteeI Corporation has developed a non-polluting,
high-speed prefabricated sheet pile ceIl method ( the Prefab CelI Method ),
which incorporates all the advantages — and none of the disadvantages — of the 
conventional sheet pile cell method. 
      With the new Prefab Cell Method, straight-web sheet piles are fixed in cellular  
form at an assembly site set up in caIm waters or on a speciaI barge near the 
installation site. The celI is then transported to the site and driven into the sea bed 
by a number of vibro-hammers operating simultaneously. 

The Prefabricated Sheet Pile 
Cell Method−an Innovative, 
High-speed Marine Construction 
Method that Ensures Freedom from 
Sea Water Pollution.

Contents
Introduction 1

Flow Chart of the Prefab Cell Method  2

Assembly Site and Vibro-hammers Play 
Important Roles in the Prefab Cell Method 4
 Assembly site for the floating crane method 4
 Vibro-hammers with multiple chucks 4
Specification of Straight Web Sheet Pile 5
  Material Quality  5
 Tolerances 5
  Sectional Properties  5

1

Sàn phủ

Bê tông phủ

Đổ đá hộc

Đất san lấp

San lấp đá

Đổ đầy cát

Cọc ván thép kiểu sườn thẳng

Đoạn cung tròn

Đá xếp khóa chân cọc

Phần ngàm sâu vào nền đất

Notice: While every effort has been made to 
ensure the accuracy of the information 
contained within this publication, the use of 
the information is at the reader’s risk and no 
warranty is implied or expressed by Nippon 
Steel Corporation with respect to the use 
of information contained herein.
The information in this publication is subject 
to change or modification without notice. 
Please contact the Nippon Steel office for 
the latest information.

Minh họa cách bố trí
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L
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⊿
(mm)

W
(mm)

88 21 21 12 7,003 4,138 15,756 839 12,300
92 22 22 13 7,321 4,456 16,656 839 12,871
96 23 23 13 7,639 4,456 17,106 932 13,414
100 24 24 14 7,958 4,775 18,006 932 13,984
104 25 25 14 8,276 4,775 18,456 1,026 14,527
108 26 26 15 8,594 5,093 19,357 1,026 15,097
112 27 27 15 8,913 5,093 19,807 1,119 15,641
116 28 28 16 7,639 4,456 17,106 932 13,414
120 29 29 16 9,549 5,411 21,157 1,212 16,755
124 30 30 17 9,868 5,730 22,058 1,212 17,324
128 31 31 18 10,186 6,048 22,958 1,212 17,894
132 32 32 19 10,504 6,366 23,858 1,212 18,465
136 33 33 19 10,823 6,366 24,309 1,305 19,007
140 34 34 20 11,141 6,685 25,209 1,305 19,578
144 35 35 20 11,459 6,685 25,659 1,398 20,121
148 36 36 21 11,777 7,003 26,559 1,398 20,691
152 37 37 21 12,096 7,003 27,009 1,492 21,234
156 38 38 22 12,414 7,321 27,910 1,492 21,804
160 39 39 22 12,732 7,321 28,360 1,585 22,348
164 40 40 23 13,051 7,639 29,260 1,585 22,918
168 41 41 24 13,369 7,958 30,161 1,585 23,488
172 42 42 25 13,687 8,276 31,061 1,585 24,058
176 43 43 25 14,006 8,276 31,511 1,678 24,601
180 44 44 26 14,324 8,594 32,411 1,678 25,171
184 45 45 26 14,642 8,594 32,862 1,771 25,714
188 46 46 27 14,961 8,913 33,762 1,771 26,284
192 47 47 27 15,279 8,913 34,212 1,865 26,828
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96 31 15 21 7,639 3,707 20,618 30.0 35 170.0 435 12,979
100 33 15 23 7,958 4,102 22,104 28.8 35 167.6 465 13,432
104 33 17 23 8,276 3,990 22,127 31.2 35 172.3 272 14,248
108 35 17 25 8,594 4,381 23,615 30.0 35 170.0 298 14,707
112 37 17 27 8,913 4,779 25,105 28.9 35 167.9 328 15,162
116 37 19 27 9,231 4,662 25,120 31.0 35 172.1 133 15,982
120 39 19 27 9,549 4,718 25,941 30.0 35 170.0 467 16,265
124 39 21 27 9,868 4,613 25,962 31.9 35 173.9 281 17,074
128 41 21 29 10,186 5,000 27,449 30.9 35 171.9 303 17,536
132 43 21 29 10,504 5,056 28,266 30.0 35 170.0 637 17,825
136 45 21 31 10,823 5,449 29,750 29.1 35 168.2 666 18,279
140 45 23 31 11,141 5,339 29,777 30.9 35 171.7 474 19,094
144 47 23 33 11,459 5,730 31,263 30.0 35 170.0 499 19,552
148 49 23 35 11,777 6,125 32,751 29.2 35 168.4 529 20,007
152 49 25 35 12,096 6,011 32,771 30.8 35 171.6 335 20,824
156 51 25 37 12,414 6,404 34,260 30.0 35 170.0 362 21,283
160 51 27 37 12,732 6,293 34,274 31.5 35 173.0 171 22,097
164 53 27 37 13,051 6,349 35,099 30.7 35 171.5 505 22,381
168 55 27 39 13,369 6,741 36,586 30.0 35 170.0 531 22,839
172 57 27 41 13,687 7,136 38,074 29.3 35 168.6 561 23,295
176 57 29 41 14,006 7,021 38,093 30.7 35 171.4 366 24,113
180 59 29 43 14,324 7,415 39,583 30.0 35 170.0 393 24,571
184 61 29 45 14,642 7,812 41,074 29.3 35 168.7 424 25,027
188 61 31 45 14,961 7,694 41,088 30.6 35 171.3 228 25,847
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● Đóng cọc thử nghiệm tại Nhật Bản 
　Công tác đóng và nhổ cọc được lặp lại 10 lần

● Đóng cọc thử nghiệm tại Singapore
　Công tác đóng và nhổ cọc được lặp lại 6 lần
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Khung dẫn hướng

Hướng lắp đặt

Ví dụ về trường hợp thử nghiệm tái 
sử dụng khi dùng búa rung

Ví dụ về trường hợp thử nghiệm tái sử 
dụng khi dùng phương pháp nén-ép

Chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu 
quả khi tái sử dụng Cọc ván thép kiểu 
“cái mũ” căn cứ trên các thí nghiệm 
hiện trường. Cho đến nay, chúng tôi 
đã thực hiện các thử nghiệm đối với 
các trường hợp của những phương 
pháp thi công khác nhau ví dụ như 
phương pháp búa rung và phương 
pháp nén-ép.

■ Trường hợp đánh giá hiệu quả khi tái sử dụng Cọc ván thép kiểu “cái mũ”

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Các giải pháp

Hiệu quả của việc tái sử dụng■ Phương pháp thi công
●  Phương pháp lắp ghép sẵn

3. Thiết lập

1. Lắp ráp

Khung dẫn hướng

Cừ ván thép 
kiểu sườn thẳng

Cần cẩu tháp Búa rung

2. Vận 
    chuyển

Đối trọng

Cầu trục nổi

4. Lắp đặt
･Thời gian thi công nhanh
･Chất lượng lắp đặt cao

●  Semi-prefabrication method

3. Thiết lập

1. Lắp ráp

Khung dẫn hướng

Cừ ván thép 
kiểu sườn thẳng

Cần cẩu tháp

Cầu trục nổi

4. Lắp đặt

Cần cẩu sà lan

･Thiết bị lắp đặt có thể được giảm thiểu 
 (búa rung, cần cẩu và vật liệu)

2. Vận 
    chuyển

●  In-situ method
 Thi công lao lắp bằng cần cẩu di động

Sàn công tác

Cần cẩu di động

Khung dẫn 
hướng

Lắp đặt tại chỗ Đóng cọc Đóng cọc bằng cầu trục nổi

Khung dẫn hướng

Cần cẩu sà lan
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Đóng một Cọc ván thép cường độ 
cao tổ hợp từ cọc ván kiểu “cái mũ” 
với cọc hình chữ H

Đóng cọc ván thép kiểu “Cái mũ”

Ví dụ về việc thi công cọc sử dụng búa thủy lực

■ Phương pháp đóng

Phương pháp đóng là phương 
pháp trong đó Cọc ván thép 
được đóng vào đất nền bằng 
lực va đập từ búa thủy lực hoặc 
búa diesel. Thông thường một 
mũ cọc được gắn vào đầu Cọc 
ván thép để tránh đầu cọc bị 
uốn dọc, cong oằn. Các Cọc ván 
thép có thể dễ dàng được đóng 
với lực va đập lớn ở những vị trí 
có sức kháng đất nền cao hoặc 
sức kháng cắt lớn.  

■ Phương pháp rung lắc

Phương pháp đóng cọc

Các cọc ván thép được đóng 
vào đất nền bằng cách truyền 
vào chúng các lực rung lắc lên-
xuống sinh ra từ búa rung. Khi 
lực va đập không sử dụng, đầu 
cọc sẽ không bị hư hại, hiệu quả 
đóng cọc cao và rất hữu ích cho 
cả công tác đóng cọc xuống và 
nhổ cọc lên.

Các Cọc ván thép được nén-ép bằng máy có cơ chế thủy lực, bằng cách ngạm vào phần giữa Cọc ván thép trong 
lúc vẫn tạo ra phản lực bằng cách giữ chặt các cọc đã đóng trước đó. Máy đóng cọc nhỏ gọn, không cần cẩu lắp, tuy 
nhiên nó vẫn cần phần cẩu riêng biệt để treo giữ Cọc ván thép. Nó khả thi cho điều kiện đóng cọc ở những nơi chật 
hẹp và mặt bằng nhỏ. Nó cũng có thể đóng cọc ở những điều kiện yêu cầu tiếng ồn nhỏ và độ rung chấn thấp. Khi 
đất nền quá cứng, việc đóng cọc sẽ rất khó khăn nếu chỉ dùng mỗi máy ép, lúc này máy tạo xói nước sẽ rất hữu ích 
khi được gắn cùng.

■ Phương pháp nén-ép

Đang nén-ép Cọc ván thép kiểu chữ U

Máy nén-ép cho Cọc ván thép kiểu chữ U

Đang nén-ép Cọc ván thép NS-SP-J

Máy nén-ep cho cọc NS-SP-J (Thi công tiếp cận sát bên)

Đang nén-ép Cọc ván thép kiểu “cái mũ

Máy nén-ép cho Cọc ván thép kiểu “cái mũ” 

Hình chiếu bằng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu cạnh

Hình chiếu cạnh

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Thi công
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Hình chiếu đứng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu đứng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu đứng

Hình chiếu bằng

Hình chiếu đứng

Hình chiếu bằng

Lắp thanh nẹp vào mặt sau của Cọc ván thép Lắp thanh nẹp vào mặt trước của Cọc ván thép

● Kiểu “cái mũ”

● Tổ hợp cọc Hat+H

■ Các chi tiết thi công: Ốp phủ bằng bê tông

■ Các chi tiết thi công: Khung dẫn hướng

● Kiểu” chữ U”

Cọc ván thép
kiểu “cái mũ”

Cọc thép
hình chữ H

Cọc ván thép
kiểu “cái mũ”

Cọc thép
hình chữ H

Cọc ván thép
kiểu “cái mũ”

Cọc thép
hình chữ H

Khi đóng các Cọc ván thép, cần 
phải lắp đặt các khung dẫn 
hướng để đẩm bảo chính xác vị 
trí đóng cọc và độ ổn định cho 
các Cọc ván thép trong suốt quá 
trình thi công. Dưới đây trình bày 
một ví dụ với hai hàng khung 
dẫn hướng được đóng cách 
nhau 2 đến 4m, và song song với 
hướng đóng, trong đó hệ khung 
dẫn hướng được đặt bên trong.

Để ngăn ngừa nước lọt vào khóa 
nối hoặc để nâng cao hiệu quả 
khóa nối trong Cọc ván thép 
kiểu chữ U, chúng ta thường tiến 
hành ốp phủ bằng bê tông lên 
phần đầu tường cọc ván thép. 
Dưới đây là một ví dụ

2～4m

Cọc dẫn hướng
Khung dẫn hướng

D13D13 ① D13① D13②②,③

Hình chiếu cạnh Hình chiếu bằng

50㎜～70㎜

HH

2H+(2～5)cm

Cọc dẫn hướng

Khung dẫn hướng

Cọc ván thép

Cọc dẫn hướng

■ Thanh neo và Thanh nẹp

Lắp thanh nẹp vào mặt sau của Cọc ván thép Lắp thanh nẹp vào mặt trước của Cọc ván thép

Các chi tiết thi công: Thanh neo, thanh nẹp

Để chịu lực một phần ngoại lực tác động lên Cọc ván thép, tường cừ thường được bổ sung các thanh nẹp, thanh 
neo và dây chằng tại phần trên của Cọc ván thép. Các hình minh họa sau đây sẽ trình bày một ví dụ về lắp đặt thanh 
neo và thanh nẹp. 

Cọ
c v

án
 th

ép
 m

ặt 
trư

ớc

Cọ
c 

vá
n 

ne
o

Tăng đơ

Thanh nẹp
Khớp vòng

Ví dụ về một hệ thống thanh neo

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Thi công



37 38

CỌC VÁN THÉP

(b) Cọc ván thep kiểu “cái mũ” 

(a) Cọc ván thép kiểu chữ U

Khi sử dụng Các cọc ván thép, đôi khi phải nối nhiều cọc để có được một cọc có chiều dài xác định  
Nhìn chung, phương pháp hàn nối thường được sử dụng

Khi hàn, cần phải chọn que hàn có xét đến vật liệu cơ sở của cọc ván, chiều dày cọc ván và vị trí hàn. Sau đây là một 
ví dụ trình bày vật liệu hàn của Tiêu chuẩn JIS.

Cọc ván thép chứa vật liệu thép liên tục và chính bản 
thân nó là vật liệu không thấm nước. Tuy vậy, xét đến 
tính thi công dễ dàng, phải tạo một khoảng trống 
nhỏ ở khóa nối.
Chúng ta biết rằng, nhìn chung, lượng nước rò rỉ từ 
các khóa nối sẽ giảm theo thời gian vì sự ứ đọng cát.
Mặc dù vậy, nếu bạn muốn ngăn nước thấm ngay 
ở giai đoạn đầu, cần phải có biện pháp ngăn nước 
ngay ở khóa nối.  
Phương pháp phổ biến nhất là dùng vật liệu ngăn 
nước tự trương nở, gắn sơ bộ lên khóa nối. Rất nhiều 
loại vật liệu ngăn nước đã được phát triển để áp 
dụng cho khóa nối. Về chi tiết, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi.

Chúng tôi có sẵn các phương pháp sau đây để ngăn ngừa sự ăn mòn của cọc ống thép
(1) Thiết kế Cọc ống thép có xem xét thêm độ ăn mòn cho phép
(2) Ốp bê tông để ngăn ngừa ăn mòn
(3) Tráng, phủ cọc ống thép để chống ăn mòn
 Có bốn loại lớp phủ liên quan đến phương pháp này: dùng sơn phủ; dùng lớp tráng hữu cơ; dùng lớp lót gốc 

dầu mỏ; hay sử dụng lớp phủ vô cơ.
(4) Phương pháp bảo vệ điện hóa
 Có hai kiểu bảo vệ liên quan đến phương pháp này: kiểu cung cấp từ bên ngoài một nguồn điện bảo vệ để 

chống ăn mòn (phương pháp nguồn điện ngoài) hoặc bằng cách gắn một hợp kim, chẳng hạn như hợp kim 
nhôm hay ma giê lên vật liệu thép như một cực dương hi sinh (phương pháp mạ điện cực dương).

 Cần thiết phải lựa chọn một phương pháp chống ăn mòn phù hợp nhất theo điều kiện thiết kế và thực tế công 
trường. Để biết cụ thể hơn, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

■ Hàn nối (lắp tạm thời / vĩnh cửu) Vật liệu ngăn nước

●Loại gắn vào ●Loại chảy

Vật liệu ngăn nước có khả
năng trương nở

hw

bp

tp

bp bp

tp

ℓp

bp

ℓp

PL

Hàn trong nhà máy (Ⅳ，ⅤL，ⅥL，ⅡW，ⅢW，ⅣW )
: khu vực hàn 
: khu vực không hàn 

Hàn trong nhà máy (Ⅱ, Ⅲ)

Trét mạch sau khi hàn
Trét mạch sau khi hàn

hw

tp1

tp2

bp
1

bp
2

bp
１

ℓp１

ℓp２
: khu vực hàn 
: khu vực không hàn 

Hàn ngầu hoặc trét mạch
sau khi hàn

Khí quyển ở trên mặt biển

Vùng nước bắn
C

hi
ều

 sâ
u

Vùng

Trong nước biển

Trong đáy biển

Bề mặt đáy biển

L.W.L (Thủy triều thấp trung bình)

M.H.W.L (Thủy triều cao trung bình) MSL 
(Mực nước biển trg bình) 

MLWL 
(Mực nước thấp trg bình) 

H.W.L.

L.W.L.

M.L.W.L.

(A) (B) (C)

L.W.L. -1m

G.L.

Khí quyển ở trên mặt biển

Phủ và/hoặc 
sơn phủ

Sơn phủ hoặc
ốp bê tông

Bảo vệ điện hóa Bảo vệ điện hóa
Cho phép
ăn mòn

Vùng nước bắn

Vùng

Trong nước biển

Trong đáy biển

Phủ và/hoặc 
sơn phủ

Phương pháp nối cọc Độ kín nước

Hệ thống chống ăn mòn

Ví dụ về ứng dụng vật liệu ngăn nước

Ví dụ về việc gắn vật liệu ngăn nước vừa khít

Vật liệu Cọc
ván thép

Hàn bằng tay Hàn hồ quang không có khí bảo vệ

Hướng dẫn Mác thép Hướng dẫn Mác thép

SY295 
SYW295

Que hàn điện loại bọc ít hydro cho 
mác thép 490N/mm2

JIS Z3212 
 D5016

Que hàn trợ dung lõi thuốc cho mác 
thép 490N/mm2

JIS Z3313 
 YFW-S50DX

SY390 
SYW390

Que hàn điện loại bọc ít hydro cho 
mác thép 570N/mm2

JIS Z3212 
 D5816 ─ ─

Vật liệu Cọc
ván thép

Hàn hồ quang có bảo vệ khí CO2

Hướng dẫn Mác thép Hướng dẫn Mác thép

SY295 
SYW295

Que hàn điện lõi đặc cho mác thép 
490N/mm2

JIS Z3312 
 YGW11

Que hàn trợ dung lõi thuốc cho mác 
thép 490N/mm2

JIS Z3313 
 YFW-C50DX

SY390 
SYW390

Que hàn điện lõi đặc cho mác thép 
570N/mm2

JIS Z3312 
 YGW12

Que hàn trợ dung lõi thuốc cho mác 
thép 570N/mm2

JIS Z3313 
 YFW-C60FX Ví dụ về sự phân loại ăn mòn đối với công trình cảng và 

phương pháp ứng dụng bảo vệ ăn mòn
Điều kiện ăn mòn trong khu vực biển

Các sản phẩm
Thi công

Các giải pháp
Phụ lục

Tổng quan
Phụ lục




