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Cây cầu có thiết kế sợi thủy tinh độc đáo hàng đầu thế 
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Hai năm đầu của thiên niên kỷ mới 
đã trôi qua, nhưng bang Vermont mới 
sắp sửa hoàn thành cây cầu mới của nó 
cho thế kỷ 21. 

Đó không phải là một khẩu hiệu 
chính trị, mà thực sự là một cây cầu, 
được gia cường bằng plastic và có gắn 
bên ngoài các cảm biến sợi quang học 
nhằm giúp kiểm tra giao thông và ứng 
suất bên trong kết cấu từ cách xa 80km.  

Các nhà thiết kế nói rằng đây sẽ là 
chiếc cầu đầu tiên thuộc loại này trên 
thế giới - độc nhất ở điểm không dùng 
thép để chế tạo cả hai lớp cốt gia cường, 
một mạng lưới thanh tạo nên cường độ 
cho mặt cầu bê tông. Thay vào đó, hai 
lớp cốt này được cấu tạo từ "polymer 
gia cường bằng sợi thủy tinh" (glass-
fibre reinforced polymer - GFRP), loại 
vật liệu mà các kỹ sư nói rằng có ưu 
điểm rõ rệt so với thép truyền thống: nó 
không gỉ. Đó là một tiêu chí quan trọng 
trong một bang mà hệ thống cầu đường 
luôn bị tác động khi mùa đông tới bởi 
băng, tuyết và muối trên đường (như 
Vermont phía đông-bắc nước Mỹ, giáp 
Canađa - ND). 

Cây cầu công nghệ cao này nằm giữa 
cánh đồng và vượt nhịp 43m qua suối 
Brook Ryder, một chi lưu của Sông 
Lamoille, trên Đường số 100 có mật độ 
giao thông cao nối giữa Morrisville và 
Stowe. 

Dự kiến sẽ có khoảng 7000 xe một 
ngày chạy qua cầu sau khi thông xe vào 
mùa thu 2002; lượng xe này hiện đang 

chạy qua một chiếc cầu tạm bắc trên 
đường tránh chạy dốc xuống xung 
quanh công trường. 

Cầu mới rộng 10,2m sẽ thay thế cầu 
cũ chỉ rộng 6,3m giữa hai lề đường và ít 
nhất đã một lần gây ra mắc kẹt trên cầu 
của hai xe tải lớn làm tắc giao thông dài 
hàng kilômét. 

Ray Hayes, kỹ sư thường trú kiêm 
giám đốc dự án, và Tom Lackey, kỹ sư 
thiết kế của Phòng Giao thông bang ở 
Montpelier, một buổi sáng gần đây đã 
bỏ ra nửa giờ bên trong một xe tải lớn 
dùng cho thi công màu xanh cũ nát vì 
mưa gió, để xem lại các bản vẽ thiết kế 
cây cầu. 

Hayes - một người sinh ở Morrisville 
- nói rõ rằng ông đang tìm cách hiện 
thực hóa ý tưởng trở thành một nhà tiên 
phong về xây dựng cầu một cách dễ 
dàng. "Nói thật nhé, tôi chưa thật sự hài 
lòng lắm về nó đâu" - ông nói. 

 Ông cho biết, loại thanh cốt gia 
cường mới dễ thi công hơn vì nó nhẹ 
hơn: nhỏ hơn 2.62g cho 1cm3 so với 
7.85g của thép (nhẹ hơn 3 lần - ND). 
"Chúng tôi dùng một số thanh có chiều 
dài 9m. Anh có thể thấy hai công nhân 
đang túm lấy 10 thanh một lúc và đem 
chúng đi - đó là điều khác với những gì 
chúng tôi đã từng quen thuộc (với 
thép)", ông nói thêm với một nụ cười. 

Vật liệu polymer đắt hơn một chút so 
với thép truyền thống. Nó sẽ làm tăng 
thêm 50.000 US$ vào tổng giá thành 
cây cầu là 1,4 triệu US$ - khoản chênh 
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lệch sẽ được chi trả bởi quỹ liên bang. 
Nhưng tuổi thọ của cây cầu được dự 
kiến sẽ dài ít nhất gấp hai lần so với 
thông thường là 40 năm. Phil Phelps, 
đốc công của nhà thầu chính tại hiện 
trường - Công ty Blow&Cote Inc. của 
thành phố Morrisville - nói rằng đội cầu 
của ông xem thanh cốt plastic như là 
một sự may mắn tuy thứ vật liệu này 
còn cần phải thử thách. Ông cho biết 
"cấu tạo của vật liệu này thì thô bền. Nó 
cứng trong tay ta, nhưng thực ra lắp ráp 
thì lại rất dễ bởi vì nó nhẹ". 

Theo kỹ sư Lackey, bên cạnh bộ cốt 
plastic, cây cầu có những đặc điểm khác 
khiến nó khác thường, ít ra là ở bang 
Vermont. Các cầu kiểu cũ có gối cầu tại 
một trong hai đầu cầu, tại đó mố cầu 
tiếp xúc với mặt cầu, để thích nghi với 
sự giãn nở theo thời tiết. Ngược lại cầu 
Ryder Brook có một hệ thống gọi là 
"các mố tích hợp", chúng quay nhẹ 
quanh đáy, vị trí mà chúng được bảo vệ 
tốt hơn khỏi các nhân tố có hại. Một 
điểm khác nữa tuy bình thường ở các 
bang khác nhưng chưa có ở Vermont là 
cây cầu có một mặt cầu bêtông để trần, 
chứ không che phủ bằng asphalt. Ưu 
điểm của bê tông trần là gì? Lackey trả 
lời: "Khi mặt cầu bắt đầu hư hỏng, ta có 
thể nhận thấy ngay". 

Kỹ sư Hayes nhớ lại, đó là một ngày 
dài và sôi nổi của tháng Năm - 2002 khi 
đội cầu 18 người tập hợp tại công 
trường để đổ bêtông mặt cầu. Tuy vậy 
vẫn còn vài chỗ phải sửa qua một chút. 
"Những người khác đều hài lòng về nó, 
nhưng tôi thì chưa", Hayes nói, một 
cách tự nhiên nhận rằng mình thuộc về 
típ người theo thuyết hoàn hảo.  

Ngoài việc kiểm tra bằng mắt các 
dấu hiệu mài mòn của mặt cầu, sẽ có 
thêm các cảm biến sợi quang học. Giáo 
sư xây dựng Brahim Benmokrane của 
Đại học Sherbrooke ở Quebec (Canada) 

sẽ phân tích các số liệu thu được từ các 
cảm biến. Lackey kể lại, "Khi 
Benmokrane hỏi ông ta có thể xuống 
hiện trường và lắp một số cảm biến cho 
cây cầu không, chúng tôi bảo ông ta tất 
nhiên là được thôi". Giáo sư 
Benmokrane được đào tạo ở Thụy Sĩ, 
nói rằng ông và tổ nghiên cứu của mình 
sẽ luôn kiểm soát cây cầu để xem các 
thanh cốt plastic sẽ làm việc như thế 
nào theo thời gian. Việc kiểm tra cũng 
sẽ cho phép tổ nghiên cứu biết được 
nhiệt độ tại cầu, ứng suất đang tác dụng 
trong kết cấu và thậm chí cả trọng 
lượng của mỗi chiếc xe chạy qua cầu. 
Benmokrane nói ông hy vọng các cảm 
biến đó sẽ trở nên phổ biến trên các cây 
cầu và toà nhà trong những năm tới, với 
mục đích chính là "kiểm soát tình trạng 
lành mạnh của kết cấu. Nếu có vấn đề 
gì đó và cần phải sửa chữa, ta sẽ biết 
ngay". 
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"Vermont has designs on world-
first invincible fibreglass bridge" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


