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Đà Bê Tông Hậu Áp 
Rừng Tràm

Lời Mở Đầu: Tôi xin cám ơn Thầy Phan 
Đình Tăng, Thầy cố Nguyễn Đức Chí đã d y 
tôi môn Sức Chịu Vật Liệu, Thầy cố Bửu Đôn 
đã dậy tôi môn Bê Tông Cốt Sắt. Những bài 
học ấy vẫn tiềm tàng trong trí óc của tôi và 
đã giúp tôi phát triển ra và giúp ích phần nào 
trong việc xây cất cầu cống ở Mỹ. Mong rằng 
bài viết này diễn tả được phần nào tâm tư 
nhớ ơn Thầy của tôi. Bài này chỉ tóm lược 
thôi. Mong quí vị thông cảm. 

              4  ăm  ọc của    ờng 
 ao Đẳng Công Chánh, Trung Tâm Quốc 
Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, đã đặt nặng      cho 
sinh viên hiểu rõ sức chịu đựng và  ứ  bền 
của vật li u. Môn Bê Tông Cốt Sắ      k ô 
k a ,       T ầy Bửu Đô  đã k éo léo d y 
nên chúng tôi cảm thấy thích thú với vật li u 
đã khám phá khoả   200  ăm    ớ  đây. 

 Sau đó,  ô  may mắ  đ ợc làm trong 
phòng Công Tác, sở Thiết Kế, Tòa Đô 
  á   Sà  Gò , đảm trách xây cấ     ờng 
tiểu học, chẩn y vi n và chợ búa, nên kiến 
thức học ở    ờng do các Thầy d y đ ợc 
ứng dụng ngay. Tuy rằng hồ  đó  ẫn áp dụng 
luật l   ũ  ủa Pháp, Bê Tông 45, và kiến 
thức không đ ợc trau dồ    êm,       
nhữ     ô     ờ   đ ợc xây mới cho con 
em có chỗ thoáng má   à đẹp, những chẩn y 
vi n mớ    o đồng bào nghèo và ngôi chợ 
nguy nga làm tôi hãnh di n. 

 Sang Mỹ,  au 3  ăm đầu làm cho 
hãng xây cấ    ,  ô  đ ợc vô làm cho Texas 
Department of Transportation, và may mắn 
đ ợc học thêm cao học về ngành Xây Cất 
(MS in Structural Engineering), nên sự hiểu 
biết  à   thêm    ều    . 

 Về Bê Tông Hậu Áp,  ô  đ ợc khảo 
cứu một phần nhỏ, là tìm lo i dầu nào giảm 

sức ma sát nhiều nhấ ,        au khi rửa 
s ch vẫn giữ sức bám dính với bê tông trong 
thesis của  ô . Đây là p ần khảo sát thứ 2. 
Sau đó một sinh viên tiế   ĩ     ê   ứu thêm 
 ằ    á   d     á  đà mà  ô  k ảo sát  à cắt 
thành nhiều đo n. Và cứ      ậy, cho hết 
một ngân khoản lớn, khoả       300   à  
USD. 

 
Thiết đồ dọc hai nhịp cầu hậu áp 

 Khi mộ  đà  ê  ô     ịu sức nặng di 
chuyể    ê  đà,   y   eo  ị trí của xe cộ và vị 
trí phầ  đà,   ững lự    ay đổ    y    . 
T  ờng phần ở giữa đà, p ía d ới chịu sức 
kéo và phía trên chịu sức nén. N     p ần 
đầu đà,  ứ  đó   ảm nhiều  ay   ay đổi nếu 
là đà l ê   ụ .     ậy,  á   đặt sắt và cable 
  o đà   ay đổi cho hợp tùy chỗ và với tình 
tr ng xe cộ. 

 
Một khúc cầu mang đến công trường hậu áp 
Trong section này, các bạn thấy một ông đứng ở trong. 

Chiều cao khoảng trống cao khoảng 3.5m có thể dùng cho 

nhiều dịch vụ. 

 Bê tông chịu sức nén rất tốt, trong khi 
thép hay cable chịu sức kéo rấ   ay. Do đó 
nhữ   dây  a le đ ợc cho vào ống có hình 
d     o            pa a ol   ay đổi trên 
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     đồ dọc. Những đo   (segments) của đà 
bê tông hậu áp đ ợ  đú    i      ở   theo 
họa đồ, kí      ớ   à  ao độ giố       k   
 oà    à  . Sau đó đ ợ  ma   đến công 
   ờng ráp l i. Nhữ   dây  a le đ ợc xịt 
dầu   o       à đ a  ào ố   đặt sẵn của 
từng segment. Khi toàn thể  a le đã đ ợc 
đ a  ô,   à   ầu sẽ kéo dây cable cho 
những segments khít l i vớ    au  à đến 
mứ  độ đồ án dự định. Một số   ớc của 
châu Âu, họ sẽ   m dầu vô ố   để giữ cable 
khỏi rỉ sét và dây cable vẫn có thể d  động 
sau này. Ở Mỹ,    ời ta sẽ rửa s     à   m 
bê tông vô ố   để giữ cable nguyên chỗ. Vì 
vậy phải rửa thật s ch dây cable và làm cho 
nó thật bám dính với bê tông. 

 

Cầu hậu áp qua một con sông 

 

 Trong thesis của tôi là tìm lo i dầu 
 ào để sức ma sát ít nhất, từ đầu đà  ê   ày 
đế  đầu đà  ê  k a  ần giống nhau. Ngoài 
ra, sau khi rửa s ch, sức bám dính   ay đổi 
chút đỉnh. Công vi c làm thậ  k ó k ă ,  ô  
phả  m ớn 2 sinh viên ban cử nhân phụ giúp 
công vi c làm. Họ giúp tôi cắt những cable 
thành từ   đo n, xịt dầu, đ a  ào ống, gắn 
load cell và strain gages, v.v.. Những dụng 
cụ     load  ell,  à   ững chỗ cần ghi sức 
chịu của  a le đều đ ợc chà s ch và gắn 

   a    a e   ô đó. Sau đó  ất cả đ ợc nối 
 ào  ompu e  để đo l ờng trong lúc thực 
hi n.  Sau nhiều lần thực hi n với các lo i 
dầu,  ô  đề nghị những lo i dầu  ó   ể  ử 
dụ     eo kế   uả     ê   ứu. 

 Những công tác xây cầu kiểu này, các 
AH/TH CC thấy hình dáng cầu thậ  đẹp. 
Công vi c làm t    ô      ờ    ũ     a  , í  
trở ng i cho vi   l u   ô  . N         p í 
     ao  à lập dự á      p ức t p.  

Những công tác xây cầu treo, họ  ũ   
làm một phần công tác này. Thay vì làm t i 
     ỏng, nhữ    e me    đ ợ  đú    ay 
t    ô      ờ    a   ê , để cho trụ cầu chịu 
sức nặ         đố  đều hai bên và treo trên 
trụ cầu. Những cầu này thậ  đẹp và nhẹ 
nhàng trên những dòng sông dài ở Vi t 
Nam. 

 
Cầu Phú Mỹ được xem là cầu biểu tượng TP 

Sài Gòn 

 Quí vị thấy chỉ có hai vật li u bê tông 
 à   ép mà  o     ờ  đã     200  ăm qua 
vẫ     a  oà        để làm một cây cầu thật 
tốt nhất. T o Hóa đã làm  ú   ật và con 
   ời với rất nhiều bộ phận phức t p,       
hòa nhập thật nhịp nhàng và  ô     ĩ d   ao 
   êu  ăm  ữa,  o     ời chỉ là t o vật, 
không bao giờ làm đ ợc những vậ      làm 
một con vật nhỏ chó mèo. Có may ra, làm 
những robot giúp ích cho họ mà thôi.  

Tóm l  , nhờ sự d y dỗ của quí Thầy, 
tôi đã  ó   ữ    ă   ả  để học hỏi   êm  à 
 ó     ộ    ự       nhữ   p           l u 
thông hữu hi u  à đẹp đẽ,   ả p ầ   ào mó  
 ợ â       mà   ớ   ỹ đã   úp   o   a đ    
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tôi. Xin quí Thầy nhậ       ô  lò   tri ân và 
tình Thầy Trò lú   ào  ũ   khắng khít     
  a. 

Rừng Tràm 

 

 

MỘT NGÀY 
 TẠI ĐIỀN TRANG LỘC XUÂN 

                                                                         
             Mở cửa ra thấy núi, 

Núi bình yên và tin cậy biết bao! 

Suốt bốn mùa trời thẳm đến nao nao, 

Đất chan chứa màu xanh cây đang lớn. 

Xa thị thành văn minh còn khiêm tốn, 

Mà gió trăng lồng lộng đắm say người… 

Rồi cuối cùng ta đã có một nơi, 

Sống-Làm việc-Rong chơi và Suy nghĩ… 

Ta sẽ là Lương nông-bỏi chưa thành Hào sĩ, 

Cảm khái ngâm câu “dốc cạn một hồ trường..” 

Cái cuốc, cái cày, rẫy bái, ruộng nương, 

Còn Đất, còn Trời, 

Người sẽ còn tất cả… 

 

Tiếng chim hót sớm mai, 

Dịu dàng như lời Em một thuở; 

Phút bình yên ta lặng nhớ cuộc đời… 

Ngoài vườn kia có quả chín sắp rơi, 

Chim ăn nhé cho lòng ta vui mấy. 

Hoa thắm đỏ, cho dẫu là hoa giấy 

Gió tự trời xanh biếc xuống mơn mang; 

Hợm hĩnh sắc màu, những cánh bướm  

Khoe khoang, 

Chợt xao xác 

Dường như ghen với gió; 

Còn đâu đó bon chen ngàn lá cỏ, 

Cứ thản nhiên phung phí ánh mặt trời… 

 

Con cu cườm trên cành mận đánh rơi 

 

Mấy tiếng gáy 

U hoài mong nhớ bạn… 

 

Đám mây trắng cần cù như phu trạm, 

Cứ từng ngày mang đến những tờ thư 

Của Mẹ, của Cha, 

Của bao người rất thân đã khuất, 

Có cả thư tình 

Gom tự gió muôn phương… 

 

Trên đầu ta 

Óng ả mảng thiên đường 

Ngun ngút trời xanh trong mắt, 

Tìm Tự Do, 

Ngẩng mặt… gọi Em về… 

Mộng bình yên qua giấc ngủ đơn sơ, 

Dưới tán lá lung linh chùm hoa nắng. 

Dăm đóa hồng 

Nở giữa chiều xa vắng, 

Lòng bâng khuâng chợt nhớ nụ hôn đầu. 

 

Cuộc hành trình 

Đã mấy biển, mấy dâu, 

Ngồi thử đếm 

Cái Không và cái Có. 

Cánh diều mỏng 

Lao đao chiều lạ gió 

Thoảng thơm hồn thơ ấu khuất trong ta… 

 

Tiếng sáo nào 

Đau buốt tiễn Kinh Kha, 

Thương biết mấy, 

Dẫu trang đời chưa kín… 

Vườn ướt đẫm hoàng hôn 

Rực vàng như quả chín; 

Dăm cánh cò nấn ná đợi qua đêm, 

Ngày tiếc nuối dài thêm, 

Nắng lả mình thoi thóp… 

 

Đêm cúi xuống, 

Một góc trời choáng ngợp 

Kìa Chị Hằng! 
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Lộng lẫy dáng giai nhân; 

Hàng bạch đàn, mắt lá chợt long lanh 

Phút tương ngộ niềm vui đầm nước mắt… 

Ta ngồi đây, 

Gửi lòng muôn bến bờ xa lắc, 

Chén rượu tri âm, 

Thèm quá đến đau lòng… 

 

Có cái gì thoang thoảng giữa hư không, 

Hương nếp mới, 

Hay mùa thu chợt đến? 

Mặt ao rộng, chập chờn muôn ánh nến, 

Gió ngọt ngào như gió của dòng sông... 

Chuyện cuộc đời, 

 

 

Dẫu khổ ải mênh mông… 

Ta đối mặt, 

Cùng thiên nhiên hào phóng… 

 

Một con cá vẫy đuôi 

Cả bầu trời dậy sóng, 

Ngàn sao kia run rẩy giữa vô cùng… 

Cánh chim nào, 

Thanh thản đến ung dung, 

Đang nhịp cánh 

Dưới vầng trăng rạng  rỡ… 

 

    Đồng nai, mùa thu 1999 

AH Lê Phương Nguyên

 

Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa, 

Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà 

NGUYỄN CÔNG TRỨ 

 

Hoa Bluebonnet, Texas 

 

http://khotangdanhngon.com/tac-gia/nguy%e1%bb%85n-cong-tr%e1%bb%a9

