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Kỹ Sư Phạm Ngọc Quỳ
Người thiết kế kỳ quan thế giới

Giàn khoan dầu có 16 răng cưa nhằm làm giảm sức công phá của núi băng

Kỳ quan Hibernia có chiều cao lên đến
224 m, đường kính 106 m và trọng lượng 1,2
triệu tấn, trị giá 7 tỉ USD, được ví như hòn đảo
bê tông có mép răng cưa bên ngoài để chiến
đấu với những tảng băng trôi.. Đến bây giờ,
đây vẫn là giàn khoan cao nhất thế giới.
Vùng biển đầy những tảng băng khổng
lồ, nơi chiếc tàu định mệnh Titanic bị đắm, có
một giàn khoan dầu từng được tạp
chí Time bình chọn là kỳ quan xây dựng hiện
đại thứ 8 của thế giới, do một kỹ sư gốc Việt
thiết kế.
Năm 1991, chính phủ Canada quyết
định lập giàn khoan dầu tại vùng biển
Hibernia, nơi được đánh giá có nhiều mỏ dầu
lớn của thế giới, song địa hình cực kỳ hiểm

trở, nhiều tảng băng khổng lồ nổi và chìm mà
nếu bị va đập có thể tạo sức ép gấp 10 lần
bom nguyên tử.
Mặc dù vậy, khi được mời dự thầu,
hàng loạt tập đoàn xây dựng nổi tiếng thế giới
đến từ Anh, Canada, Pháp, Mỹ... đăng ký
tham gia.
Cuối cùng, Doris Engineering (Pháp),
đơn vị đứng đầu tổ hợp xây dựng Nodeco, nơi
ông Phạm Ngọc Quỳ làm kỹ sư trưởng, đã
thắng thầu với giải pháp chống băng tảng,
sóng lớn bằng kiến trúc giàn khoan hình tròn
có 16 răng cưa nhằm giảm sức công phá của
các núi băng vùng biển Bắc cực.

SỐ 111 – MÙA XUÂN TEXAS 2019
Tác giả của sáng chế này cũng chính là
kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ. Đến năm 1996, dự án
giàn khoan mang tên Hibernia được hoàn
thành.
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xây đặc biệt, thiết kế một cấu trúc có hình
dạng chưa từng có trong sách vở.
“Cấu trúc này sẽ giảm áp lực sức phá
của băng tảng đến 50%. Các bức tường giàn
khoan được cấu tạo và xếp đặt thế nào để khi
băng tảng đụng phải, sức mạnh đập vào vỏ
ngoài phải lan khắp giàn khoan rồi đi xuống
dưới đáy biển. Và như vậy, toàn giàn khoan
được dùng để chống lại sức tàn phá của băng
tảng, chứ không chỉ một phần của nó”, kỹ sư
Quỳ nói.
Khi được hỏi điều gì để một kỹ sư bình
thường như ông có niềm tin mạnh mẽ vào dự
án tầm cỡ như vậy vào thời điểm đó, ông Quỳ
mỉm cười hồn hậu:

Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ (bìa trái) cùng cộng sự tại
công trình giàn khoan Hibernia năm 1999 Ảnh: nhân vật cung cấp

Sau gần 25 năm, bên ly trà trong căn
hộ ấm cúng tại Paris, kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ
không giấu niềm tự hào khi nhắc lại: “Đáy biển
phía đông Canada có nhiều mỏ dầu, song đây
cũng là vùng biển hiểm trở với độ sâu lên đến
80 m, những cơn sóng cao có khi trên 30 m,
lại thường xuyên có bão, sương mù, thời tiết
hầu như quanh năm đóng băng.
Đây là vùng biển được đánh giá có khí
hậu khắc nghiệt nhất thế giới.
Năm 1912, tàu Titanic bị đắm sau khi
đụng phải tảng băng lớn ở gần vùng này. Do
đó, có thể nói việc xây dựng một giàn khoan
tại đây cực kỳ khó khăn.
Thậm chí, khi chúng tôi thực hiện,
nhiều ý kiến cho rằng dự án sẽ bất khả thi.

"Chúng tôi hiểu đây là công trình để
đời cho sự nghiệp của mình, cho nhân loại,
cho một quốc gia...
Trong vai trò kỹ sư trưởng, tôi cùng
hơn 100 kỹ sư giỏi và trên 300 nhân viên đồ
họa khác thực hiện các chi tiết quan trọng để
triển khai.
Trước đó, tôi từng được thử thách
nhiều qua các công trình lớn trên thế giới, như
công trình chống sóng biển Ekofisk Protective
Barrier nổi tiếng ở Na Uy (tổng đầu tư 400
triệu USD tại thời điểm năm 1989), sửa cầu
lớn Lestelle (Pháp), để chống sóng bảo vệ
cảng Monaco (Pháp)... trong vị trí kỹ sư
trưởng nên càng tự tin".
Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ năm nay đã
ngoài 80 tuổi, đang sống khá giản dị trong căn
hộ 3 phòng tại tòa nhà 30 tầng ngay thủ đô
Paris.

Song cuối cùng chúng tôi đã thành
công và hiện giàn khoan này bơm được
150.000 thùng dầu mỗi ngày.

Ông bảo, người Việt mình không thua
kém ai, nhưng quê hương mình còn khó khăn,
chưa có cơ hội cho những cá nhân thực hiện
những dự án kiến trúc mang tầm vóc thời đại.

Nếu so sánh với các giàn khoan dầu
trên thế giới, đây là một giàn khoan dầu kỳ vĩ
đại nhất, có thể chịu được sức va chạm của
tảng băng nặng đến 1,2 triệu tấn trôi với tốc
độ 2 m / giây.

"Tôi tin nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi và
có đủ phương tiện, người Việt sẽ thành công
vẻ vang trong bất cứ phương diện nào", ông
bộc bạch trước khi chào tạm biệt.

Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ cho biết, để giải
quyết những điều kiện khắc nghiệt ở vùng
biển này, ông tìm ra một giải pháp kỹ thuật

Nguyên Nga
Báo Người Việt phỏng vần kỹ sư Phạm
Ngọc Quỳ
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Kỹ Sư Phạm Ngọc Quỳ
Sinh ngày 18-12-1935 tại Hà Nội

1958: Tốt nghiệp kỹ sư công chánh Phú Thọ SàiGòn và vào làm tại khu Nghiên Cứu, nha
Thương Cảng Sài Gòn đến 1960.
1960 - 1963: Du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư cầu
cống ĐH Ponts et Chaussées, Paris.
1963 - 1979: Làm việc tại các hãng Sacer, Foster
Wheeler, Bouygues của Pháp, chuyên thi công các
công trình đường, xa lộ, xưởng lọc dầu, cầu (trong
đó có 2 cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Rhone của
Pháp).
1980 - 2010: Làm việc tại Hãng Doris
Engineering (Pháp). Lập dự án cho nhiều công
trình ngoài biển, như giàn khoan bê tông Oseberg,
Ekofisk Protective Barrier (Na Uy), giàn khoan
Hibernia (Canada), mở rộng hải cảng Monaco...
Tác giả bằng sáng chế “Gravity base of an
offshore resisting to icebergs” ở Pháp, Mỹ và
Canada, được sử dụng để xây giàn khoan Hibernia.
Ông có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong lĩnh
vực xây dựng trên đất liền và 20 năm xây dựng
trên biển.

Bài thơ “Vĩnh Biệt Paris” sau đây là
của bà Phạm Thị Nhung, em gái của
Phạm Ngọc Quỳ viết tại Paris ngày 0301-1992, một gia đình văn nghệ và khoa
học hiện đại. Xin click vào hàng chữ “Vĩnh
Biệt Paris”, sau đó click vào file đã down load.
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Mười năm lìa xa Paris em trốn chạy cuộc
tình
Mười năm làm kiếp mây lử-thứ phiêu linh
Gió mưa cuốn trôi từng lớp bụi đời
Dưới cội mai già, một cành hoa trắng trồi
sinh.
Trở lại Paris
Em như khách viễn du lần đầu
Véo von tiếng hát trong tim
Paris đón em vòng tay rộng mở
Rộn rã đổ hồi chuông Notre-Dame
Huyên náo nói cười khu Latin từng con
phố nhỏ
Thác Eiffel nhạc trỗ cao vút trời xanh
Hoa anh đào Parc-De-Sceaux hờn hở
Tượng đá Luxembourg óng ả làm duyên
Rừng Boulogne hương Muguet thơm mát
Uất-kim-hương hồng nhung bát ngát ngự
viên
Sóng nước bồng bềnh vô tình
Du thuyền dìu hồn em trôi về quá khứ
Sông Seine yêu kiều nhắc nhở
Chuyện mười năm duyên củ mắt sè cay.
Giã từ Paris lần nay em không vội vã
Em sẽ dừng chân trên mỗi ngả đường xưa
Đây thư viện Pompidou nơi mình gặp gở
Đây Resto-u hẹn hò chung bửa
Đây hồ Versaille quanh co lối củ
Cành lá chen nhau thỏ thẻ lời tình.
Đây cầu Au-Double tuyết rơi ngập dấu
chân chim
Xuýt xoa chia hai từng hạt dẻ nướng
Còn đây sông Seine sóng biếc
Trên du thuyền ríu rít lứa đôi.
Và em sẽ để mặc cho mười sáu dây tơ nức
nở khúc ly bôi
Mặc cho nước mắt tuôn rơi tạ từ trên mỗi
bước
Thôi nhé từ nay Paris vĩnh biệt
Vĩnh biệt người tình duyên kiếp dở dang
Để rối mai sau chẳng bao giờ còn nhắc
chuyện lìa tan.

