
HỘI THẢO VỀ ỨNG DỤNG TIN HỌC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - 2005.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ THI 

CÔNG ĐÓNG MỚI TÀU THỦY.

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG 
VINASHIN
Khi mới thành lập Tổng công ty, do tình hình cực kỳ khó khăn chung của toàn 
ngành nên tại hầu hết các đơn vị thành viên không có ứng dụng tin học. Một vài đơn 
vị có một số máy tính dùng soạn thảo văn bản và bảng tính.
Hiện nay tất cả các đơn vị thành viên của Tổng công ty đã sử dụng tin học như một 
công cụ không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị lớn đã 
xây dựng mạng LAN có hiệu quả thực sự.
Hai hướng ứng dụng tin học chủ yếu trong Tổng công ty là tin học phục vụ quản lý 
và tin học phục vụ sản xuất.

I.1 Về tin học phục vụ quản lý:
Tại văn phòng Tổng công ty đã xây dựng mạng VinashinNet, kết nối với các đơn vị 
thành viên qua đường quay số trực tiếp hoặc qua mạng Internet. Trên mạng này có 
13 dịch vụ cơ bản hoạt động thực sự có hiệu quả.
Thư điện tử đã được dùng rộng rãi như một công cụ không thể thiếu trong đối ngoại, 
giao việc, báo cáo công tác, chuyển giao hồ sơ thiết kế trong và ngoài nước. Một ví 
dụ điển hình là quá trình thiết kế thi công tàu 53000T, các hồ sơ bản vẽ thiết kế luân 
chuyển tay ba giữa đơn vị thiết kế nước ngoài, đơn vị thiết kế trong nước và hai nhà 
máy đóng tàu hoàn toàn qua đường thư điện tử với dung lượng một thư có thể tới 
30-40MB.
Từ năm 2002, Tổng công ty đã đưa website www.vinashin.com.vn vào hoạt động. 
Website này có tin tức hoạt động của Tổng công ty được cập nhật hàng ngày, hiện 
nay hàng ngày có trung bình 800 lượt truy cập, số xếp hạng của Alexa từ 2.027.180 
(tháng 4/2005) đã tăng lên đến 136.043 (tháng 11/2005). Trong Tổng công ty có 
riêng một ban Tạp chí chuyên lo xuất bản tạp chí và cập nhật tin hàng ngày lên 
website, nhờ đó thông tin trên website luôn luôn sống động. Tiếp sau đây, website 
này sẽ được nâng cấp lên thành cổng thông tin điện tử có các dịch vụ quản lý điện 
tử làm trung tâm cho mạng toàn quốc của Tổng công ty theo định hướng xây dựng 
hệ thống Tổng công ty điện tử (E- group of companies).

I.2 Về tin học phục vụ sản xuất:
Đưa tin học vào phục vụ sản xuất là hướng trọng điểm của VINASHIN. Các công 
việc lớn đã và đang triển khai là:
1.Tin học phục vụ quản lý sản xuất: từ năm 1999, đã triển khai nghiên cứu ứng 
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dụng phần mềm quản lý sản xuất trong các nhà máy đóng tàu theo một dự án do 
chính phủ Đan mạch tài trợ.
2.Tin học hóa thiết kế kỹ thuật: các đơn vị thiết kế đã và đang nghiên cứu, nhận 
chuyển giao công nghệ và đưa vào ứng dụng các bộ phần mềm thiết kế kỹ thuật. 
Trong giai đoạn đầu của VINASHIN, do trình độ chưa đủ chúng ta phải mua hầu 
hết thiết kế kỹ thuật của nước ngoài. Đến nay đã bắt đầu tự thiết kế các con tàu lớn 
(15000T, 34000T,..) sử dụng các phần mềm thiết kế hiện đại của thế giới (NAPA, 
AutoShip, Cadmatic,....). Đặc biệt, bể thử mô hình tàu thủy với nhiều công cụ và 
phần mềm hiện đại do Balan hỗ trợ đã được đưa vào sử dụng nhằm kiểm tra điều 
chỉnh các thiết kế kỹ thuật.
3.Tin học hóa thiết kế thi công: đây là bước đi ban đầu quan trọng trong hướng 
trọng điểm tin học hóa sản xuất. Công việc này sẽ được báo cáo chi tiết dưới đây.

II. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ THI CÔNG 
ĐÓNG MỚI TÀU THỦY.

II.1 Các công việc đã làm:
Trước đây, công tác thiết kế thi công đóng mới tàu thủy được làm thủ công hoàn 
toàn. Hình dáng vỏ con tàu được phóng dạng (từ tuyến hình thiết kế vẽ chính xác, 
chi tiết tuyến hình thực) bằng tay trên sàn phóng theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, các tấm tôn 
cong tạo nên vỏ tàu được khai triển dưới dạng hình phẳng rồi sắp xếp lên một tờ tôn 
(gọi là hạ liệu) để cắt. Tất cả các chi tiết bằng thép khác, các hệ thống đường ống, ...  
cũng được khai triển thành các bản vẽ chi tiết để chế tạo. Tất cả các công đoạn từ 
phóng dạng, hạ liệu, vẽ bản vẽ lắp ráp, vạch dấu, cắt,... đều làm bằng tay.
Hiện nay, toàn bộ quá trình thiết kế thi công được làm bằng các phần mềm chuyên 
dụng trên máy tính sau đó chuyển kết quả ra các máy gia công điều khiển bằng 
chương trình số (CNC):
Từ tuyến hình thiết kế, dựng vỏ tàu thật và chỉnh trơn vỏ tàu trên máy tính. Khai 
triển tự động các tấm tôn cong thành các tấm phôi phẳng. Dựng toàn bộ kết cấu thân 
tàu dưới dạng mô hình kết cấu 3 chiều với kích thước thực. Từ đó tự động xuất ra 
các bản vẽ từng chi tiết. Trên mỗi chi tiết có vạch dấu các chi tiết hàn lên nó.
Tự động sắp xếp các tấm tôn chi tiết lên các tờ tôn nguyên sao cho lượng tôn phế 
thải là nhỏ nhất (hạ liệu). Quá trình tương tự cho các loại thép hình.
Các loại máy cắt tôn CNC sẽ tự động cắt và vạch dấu trên các chi tiết từ các tấm tôn 
theo bản vẽ hạ liệu. Các đoạn ống cong được uốn tự động trên các máy uốn ống 
CNC. Các bản kê vật tư của các phân tổng đoạn thân tàu cùng với trọng lượng, 
trọng tâm, diện tích sơn được lập tự động.  
Công nhân căn cứ theo các bản vẽ lắp 3 chiều (được xuất tự động từ phần mềm) để 
gá lắp và hàn các cụm kết cấu, các phân tổng đoạn, các tuyến đường ống.
Các ưu điểm chính như sau:
1.Nhanh: do các công đoạn thủ công cũ như phóng dạng, hạ liệu, vạch dấu, cắt, uốn 
ống,.. đều được làm trên máy tính hoặc máy gia công CNC theo kết quả thiết kế từ 
máy tính nên thời gian thiết kế và thi công ngắn đi rất nhiều. Ví dụ: trước đây để 
chuẩn bị sàn phóng dạng mất khoảng 1 tháng, nay không còn công đoạn này nữa.

Z:\Phan Vinh Tri\MyDocuments\Bao cao ung dung phan mem thiet ke thi cong.doc Page 2 of 5



2.Chính xác: việc làm thủ công phụ thuộc nhiều vào kỹ năng người thợ phóng dạng, 
vào chất lượng sàn phóng và chất lượng dụng cụ. Các phần mềm chuyên dụng có 
những công cụ và độ chính xác mà làm bằng tay không thể đạt được. Độ chính xác 
cao góp phần nâng cao chất lượng con tàu được đóng.
3.Chi tiết: mỗi chi tiết kết cấu đều được tự động đánh mã số và quản lý trong một cơ 
sở dữ liệu. Các mã số này sau đó được các máy CNC tự động viết lên chi tiết thật. 
Do đó việc quản lý rất chặt chẽ và chính xác. 
4. Tạo cơ sở áp dụng hàng loạt công nghệ mới trong đóng tàu: thiết kế bằng phần 
mềm là cơ sở cho việc ứng dụng nhiều công nghệ mới trong đóng tàu:
● Kết quả thiết kế được đưa thẳng ra các máy gia công CNC: máy cắt và vạch 

dấu tự động, máy uốn ống,.. do đó gia công nhanh, chính xác, tiết kiệm vật tư
● Gia công lắp ráp các cụm chi tiết, mô đun, phân tổng đoạn theo các bản vẽ lắp 

3D trực quan do đó tăng năng suất và giảm sai sót đáng kể.
● Ứng dụng bệ khuôn xoay để chế tạo các phân đoạn mạn, nâng cao chất lượng 

mối hàn, giảm vật tư và tăng cường an toàn lao động.
● Gia công các hệ thống ống đồng thời với việc chế tạo vỏ, áp dụng phương pháp 

đóng tàu theo mô đun, rút ngắn đáng kể thời gian đóng tàu và hoàn thiện.

Hiện tại VINASHIN đã xây dựng được một đội ngũ kỹ sư trẻ thuộc công ty cổ phần 
Kỹ thuật và Công nghệ Tàu thủy sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thi công 
này. Đội ngũ kỹ sư nói trên đã thiết kế thi công các tàu: tàu hàng 12500T, tàu dầu 
13500T, tàu LASH và thiết kế phần lớn thân tàu 53000T cho chủ tàu Anh. Chất 
lượng thiết kế được chủ tàu, nhà máy, đăng kiểm trong ngoài nước và cán bộ kỹ 
thuật trong ngành công nhận. Thành công về thiết kế thi công bằng phần mềm được 
chọn là một trong mười sự kiện tiêu biểu của VINASHIN năm 2004.

Với việc triển khai thành công ứng dụng này, VINASHIN đã kịp thời chuẩn bị cơ sở 
cho một khâu quan trọng trong việc đóng tàu xuất khẩu. Thực tế triển khai đóng loạt 
tàu xuất khẩu cỡ lớn 53000T cho chủ tàu Anh đã chứng minh điều đó. Đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật trong nước đã tham gia thiết kế thi công một phần lớn tàu 53000T dưới 
sự kiểm tra giám sát khắt khe của chủ tàu Anh và đăng kiểm DNV. Thiết kế đã được 
hai nhà máy Hạ long và Nam triệu áp dụng vào sản xuất thành công với chất lượng 
thiết kế và thi công được cả chủ tàu và đăng kiểm đánh giá cao.
Chi tiết hơn về vấn đề này xin xem tại www.vinashin.com.vn/engineering

Hiện nay các nhà máy đóng tàu lớn của Vinashin đang lần lượt trang bị công nghệ 
thiết kế thi công bằng phần mềm này. Ngoài ra chúng tôi cũng hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ cho một số nhà máy đóng tàu quân đội.

II.2 Kinh nghiệm:
Dưới đây xin trình bày một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai ứng dụng tin 
học vào công tác thiết kế thi công đóng mới tàu thủy.
1.Nhận thức của lãnh đạo và các yếu tố con người
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong việc ứng dụng tin học một hệ thống tin học 
(phần cứng + phần mềm) dù có hiện đại, đắt tiền đến đâu cũng chỉ đóng góp 10% 
thành công. 90% thành công còn lại phụ thuộc vào các yếu tố có liên quan đến con 
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người. Vì vậy trong quá trình triển khai, chúng tôi rất chú trọng vào các vấn đề có 
liên quan đến con người để đảm bảo thành công. Nếu chỉ tập trung vào các vấn đề 
kỹ thuật tin học thuần túy, khả năng thất bại là cao.
Trong các yếu tố con người nói trên, nhận thức của lãnh đạo về vai trò và sự cần 
thiết của tin học có ý nghĩa quyết định. Trong VINASHIN, ngay từ những ngày đầu 
khó khăn, lãnh đạo Tổng công ty, đặc biệt là Tổng Giám đốc đã có ý thức rất rõ và 
quyết tâm cao về ứng dụng tin học. Đó là một thuận lợi rất cơ bản.
Tuy nhiên nếu như có những lãnh đạo chưa có nhận thức đúng về vai trò của Tin 
học thì trách nhiệm lại là do bộ phận Tin học chưa biết cách “đào tạo” cho lãnh đạo. 
Đó là việc chúng tôi cũng đã phải làm bằng những biện pháp linh hoạt, tế nhị và 
khôn khéo.
2.Chọn bước đi ban đầu:
Đây cũng là một vấn đề thuộc về yếu tố con người. Trong ứng dụng tin học, việc 
chọn đúng bước đi ban đầu là rất quan trọng. Thay cho mục tiêu ban đầu là thiết kế 
kỹ thuật,  chúng tôi đã điều chỉnh sang thiết kế thi công khi nhìn ra vấn đề. Việc 
chọn thiết kế thi công chứ không phải thiết kế kỹ thuật làm bước đi ban đầu đã tỏ ra 
là rất đúng: thiết kế thi công dễ làm hơn thiết kế kỹ thuật, nhu cầu về nó cấp bách 
hơn trong sản xuất, ảnh hưởng và hiệu quả của nó đối với sản xuất rất rộng lớn (sẽ 
nói kỹ hơn ở phần dưới) và đã giúp VINASHIN đón đầu rất kịp thời giai đoạn sản 
xuất phục vụ cho xuất khẩu hiện nay.
3.Chọn người chịu trách nhiệm triển khai, đơn vị triển khai, cách triển khai:
Trong việc triển khai ứng dụng tin học vào thiết kế thi công, VINASHIN đã chuyển 
qua một vài người chịu trách nhiệm, thử nghiệm ở một vài đơn vị thành viên khác 
nhau. Quá trình đó được theo dõi và điều chỉnh liên tục cho đến khi tìm được đúng 
người, đúng chỗ. Nhà máy đóng tàu Bạch đằng là nơi làm những thử nghiệm đầu 
tiên và sau này, nhà máy đóng tàu Hạ long đã là nơi triển khai thành công phần lớn 
các công việc ứng dụng này và hiện vẫn đang là đơn vị ứng dụng tốt nhất cho việc 
đóng tàu 53000T xuất khẩu.
Trong quá trình triển khai ứng dụng, chúng tôi đã kết hợp được hài hòa, đoàn kết 
nhất trí giữa các cán bộ kỹ thuật lâu năm, nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm với đội ngũ 
kỹ sư trẻ mới ra trường thành thạo máy tính và phần mềm. Thiếu một trong hai 
nhóm người trên, ứng dụng sẽ thất bại. Trong đội ngũ kỹ sư trẻ, các kỹ sư mới ra 
trường có quyết tâm và nhiệt huyết đã thành công trong khi một số kỹ sư già hơn 
một vài tuổi do nhiều tính toán cá nhân đã bỏ cuộc.
Trong giai đoạn đầu, thiết kế bằng phần mềm được kiểm nghiệm lại bằng thiết kế 
thủ công trên sàn phóng. Chỉ sau đó mới quyết định bỏ hoàn toàn thiết kế thủ công 
và áp dụng cho con tàu 12500T của một khách hàng rất khó tính là VINALINES.
Về cách triển khai cũng cần có sự tổ chức phù hợp. Thiết kế thi công xưa nay là 
công việc của các nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên do đặc điểm của ngành đi lên từ 
một mặt bằng rất thấp nên ở các nhà máy tại các tỉnh không có được những con 
người phù hợp và thông tin cần thiết cho việc triển khai một ứng dụng kiểu này. Vì 
vậy ban đầu Tổng công ty bỏ vốn đầu tư, tận dụng lợi thế tại thủ đô để tập hợp đội 
ngũ, thu thập thông tin triển khai những bước ban đầu. Sau đó chọn một nhà máy 
đang trên đà đi lên, dễ tiếp nhận cái mới để kết hợp. Khi đã thành công thì thành lập 
công ty cổ phần do Tổng công ty và các nhà máy góp vốn để ứng dụng và chuyển 
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giao công nghệ lại cho các nhà máy. Trong VINASHIN đã có những dự án ứng 
dụng tin học do thiếu một trong những yếu tố nói trên nên bị thất bại.
4.Chọn sản phẩm và bước đầu tư:
Sản phẩm tin học rất đa dạng và nhiều cỡ khác nhau cho cùng một mục tiêu. Ban 
đầu chúng tôi chủ trương xây dựng một hệ pilot: một nhóm kỹ sư biết sử dụng phần 
mềm thiết kế thi công. Vì vậy cỡ phần mềm sẽ là loại trung bình với mức giá chấp 
nhận được ở thực tế Việt nam. Bộ phần mềm ShipConstructor được chọn thay cho 
Autoship vì một lý do cơ bản: đây là một bộ phần mềm ngay từ đầu đã chuyên về 
thiết kế thi công và chạy trên nền AutoCAD với nhiều chức năng tiện dụng, quen 
dùng. Đến nay thực tế cho thấy sự lựa chọn đó là đúng: a/ phần mềm không quá 
phức tạp gây lúng túng trong bước đi ban đầu khó khăn, b/ phần mềm này gần đây 
đã được Chương trình Quốc gia Phát triển ngành đóng tàu Mỹ chọn làm phần mềm 
trang bị cho các nhà máy đóng tàu cấp 2 của Mỹ, c/ thực tiễn ứng dụng hoàn toàn 
đáp ứng được nhu cầu sản xuất hiện nay.
Với sự phát triển của ngành, sắp tới đây chúng tôi sẽ đầu tư vào những bộ phần 
mềm cao cấp hơn như TRIBON hoặc CATIA trang bị cho những nhà máy đóng tàu 
cỡ lớn như nhà máy đóng tàu Dung quất đang xây dựng.
Nhìn chung trong VINASHIN, do giai đoạn đầu rất khó khăn nên vốn đầu tư cho tin 
học không nhiều nhưng chúng tôi rất chú trọng đến hiệu quả nên thành tựu tin học 
được mọi người thừa nhận.
5.Ảnh hưởng của ứng dụng tin học tới sản xuất
Khi triển khai xong thiết kế thi công bằng phần mềm chúng tôi hiểu ra rằng nó là 
một khâu trong dây chuyền sản xuất và vì vậy các khâu trong dây chuyền đó phải 
đồng bộ với nhau. Để ứng dụng thiết kế thi công trên máy tính được hiệu quả, đòi 
hỏi nhà máy phải có đủ máy cắt CNC có đầu vạch dấu loại bỏ hoàn toàn việc cắt 
thủ công, đòi hỏi công nhân phải biết cách dựng kết cấu theo các bản vẽ lắp kiểu 
mới, đòi hỏi bộ phận KCS phải biết kiểm tra trên máy tính, v.v.....
Khi ứng dụng thiết kế thi công bằng phần mềm, nhà máy đóng tàu Hạ long đã đồng 
thời đưa vào ứng dụng một loạt công nghệ mới: cắt chi tiết không để lượng dư, dùng 
bệ khuôn xoay, hàn lót sứ, kiểm tra kích thước bằng máy trắc đạc laser, ... Những 
công nghệ này nếu không có thiết kế bằng phần mềm thì sẽ không thể hoặc rất khó 
khăn khi ứng dụng. Ngược lại, nếu chỉ ứng dụng mỗi một khâu thiết kế bằng phần 
mềm hiệu quả sẽ thấp: kết quả xuất ra từ phần mềm buộc phải hiệu chỉnh bổ xung 
thủ công mất nhiều thời gian để có thể làm thủ công trong các khâu công nghệ tiếp 
theo.

Tóm lại ứng dụng phần mềm trong sản xuất đã thúc đẩy việc hiện đại hóa dây 
chuyền công nghệ mà nó là một thành phần và chỉ có hiện đại hóa như vậy việ ứng 
dụng phần mềm mới mang lại hiệu quả cao. Nhà máy phải đầu tư các máy móc hiện 
đại, áp dụng các công nghệ hiện đại, các cán bộ kỹ thuật và công nhân cũng phải 
làm quen với các kỹ năng làm việc mới. Đây là một vấn đề quan trọng thuộc về 
nhận thức mà không phải nhà máy nào cũng hiểu và cũng thực hiện được.

Trên đây là những kết quả bước đầu và những kinh nghiệm rút ra được trong quá 
trình triển khai một ứng dụng tin học vào sản xuất. Xin cám ơn hội nghị đã lắng 
nghe và mong đợi các ý kiến trao đổi góp ý của các quý vị đại biểu. 
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