
Con tàu đầu tiên khai triển, hạ liệu bằng máy tính. 

(Bài báo của Nguyễn Ngọc Học, công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ Tàu 
thủy.)

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một con tàu 12500DWT đã được thiết kế thi công 
phần vỏ hoàn toàn bằng máy tính với những ưu điểm đáng kể. 
Ngày 30/7/2004, tàu hàng 12500 DWT đóng cho chủ tàu Vinalines đã đuợc 
đấu đà xong tại nhà máy đóng tàu Hạ Long. Ðây là con tàu đầu tiên tại Việt 
Nam được thiết kế thi công (phóng dạng vỏ, khai triển kết cấu và hạ liệu) toàn 
bộ phần vỏ bằng phần mềm ShipConstructor trên máy tính. Kết quả lắp ráp và 
đấu đà cho thấy tiến độ thi công nhanh, vỏ tàu trơn nhẵn và đẹp, được các 
chuyên gia đăng kiểm NK, các cán bộ kỹ thuật trong ngành và các đoàn tham 
quan của các công ty nước ngoài khen ngợi.
Thành công này đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ đóng tàu Việt 
Nam, khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương đầu tư chiều sâu, đổi mới 
công nghệ, đi tắt đón đầu của Tổng công ty và nhà máy đóng tàu Hạ Long. 
Trong đó, quyết tâm, sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo và hệ thống điều hành 
thông suốt của nhà máy có một vai trò rất lớn.
Trong quá trình thi công phần vỏ con tàu này, một loạt các công nghệ mới đã 
đuợc đưa vào áp dụng:
1. Thiết kế thi công vỏ và kết cấu hoàn toàn bằng máy tính (do công ty cổ phần 
Kỹ thuật và Công nghệ Tàu thủy thực hiện). Thay thế hoàn toàn việc phóng 
dạng, khai triển trên sàn phóng. Ðặc biệt đây là một con tàu có dạng vỏ phức 
tạp có độ cong hông và mũi quả lê. 
2. Cắt tự động hoàn toàn bằng máy cắt CNC sau khi nhận bản hạ liệu trên máy 
tính đưa sang máy cắt. Bản hạ liệu được phần mềm tự động thực hiện sắp xếp 
tối ưu các chi tiết trên từng tờ tôn. Bỏ qua các công đoạn hạ liệu, lấy dấu bằng 
tay. 
3. Sử dụng các bản tổng hợp vật tư do phần mềm tự động tạo ra. Trong đó số 
lượng, trọng lượng, trọng tâm từng chi tiết, từng phân, tổng đoạn được tính 
chính xác. 
4. Gia công các chi tiết, phân tổng đoạn chính xác. Do đó các chi tiết được cắt 
chính xác ngay, không để lượng dư lắp ráp (chỉ để lượng dư đấu đà). 
5. Hàn lắp bằng mối hàn lót sứ, năng suất cao, tiết kiệm vật tư và rút ngắn thời 
gian thi công. 
6. Áp dụng bệ khuôn xoay khi gia công các phân đoạn mạn. Các số liệu cần 
thiết cho bệ khuôn được phần mềm tạo tự động. Bệ khuôn xoay giúp tiết kiệm 
vật tư bệ khuôn, dễ lắp ráp, dễ hàn. 
7. Sử dụng các bản vẽ lắp ráp dạng phối cảnh. Các bản vẽ này dễ đọc, giảm 
nhầm lẫn, làm tăng nhanh tiến độ lắp ráp. 
8. Sử dụng máy trắc đạc laser để kiểm tra kích thước trong quá trình lắp ráp. 
Thành công này giúp cho nhà máy đóng tàu Hạ Long hoàn toàn tin tưởng và có 
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cơ sở chuẩn bị cho việc đóng tàu 53000 DWT xuất khẩu. Công ty Kỹ thuật và 
Công nghệ Tàu thủy cũng có khả năng nhận được một số hợp đồng thiết kế thi 
công cho các công ty thiết kế nước ngoài. 
Hiện nay, nhà máy và công ty đang phối hợp nghiên cứu triển khai tiếp các 
công việc: đưa vào sử dụng máy cắt plasma có bộ phận vạch dấu tự động, đi 
ống và đi hệ thông gió trên máy tính, uốn ống và uốn sườn trên máy uốn CNC, 
chế tạo hoàn chỉnh các tổng đoạn trước khi đấu đà,... 
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