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1 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa dùng trong báo cáo này theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế như:

 Tiêu chuẩn quốc tế về phân loại công nghiệp của các hoạt động kinh tế (International 

Standard  Industrial  Classification  of  All  Economic  Activities  -  ISIC).  Website: 

http://unstats.un.org/UNSD/cr/registry/regcst.asp?Cl=17

 Liên đoàn người máy quốc tế (International Federation of Robotics - IFR). Website: 

http://www.ifr.org/

 Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International  Organisation for Standardisation -  ISO). 

Website:  http://www.iso.ch/

1.1 Người máy

1.1.1 Người máy công nghiệp

Theo ISO 8373, người máy công nghiệp là một tay máy (manipulator) đa dụng, có thể lập 

trình lại được, tự động điều khiển, có thể lập trình hoạt động theo 3 hoặc nhiều chiều, cố định 

hoặc di động, dùng trong các ứng dụng công nghiệp.

Trong đóng tàu có các lĩnh vực dùng người máy sau:

 Hàn: hàn điện, hàn hơi, hàn laser và các loại khác.

 Cắt: cắt laser, cắt tia nước và các loại khác.

 Lắp ráp: 

1.1.2 Người máy dịch vụ (Services robots)

Không có định nghĩa chặt chẽ, được quốc tế công nhận về người máy dịch vụ, nhất là phân 

biệt chúng với người máy công nghiệp và các loại thiết bị khác như thế nào. Theo định nghĩa 

sơ bộ của IFR, người máy dịch vụ là người máy hoạt động độc lập hoặc nửa độc lập làm các 

dịch vụ có ích cho con người, cho các thiết bị khác, các dịch vụ đó không thuộc loại sản xuất.

1.2 Tự động hóa (Automation).

Tự động hóa là công nghệ dùng các hệ thống máy tính, điện tử, cơ khí phức tạp để điều khiển, 

kiểm soát sản xuất, chế tạo. Các hệ tự động hóa gồm:

 Các máy gia công tự động

 Các hệ thống xếp dỡ tự động

 Các dây chuyền sản xuất liên tục
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 Các hệ điều khiển có phản hồi

 Các hệ điều khiển bằng máy tính

 Các hệ thống sử dụng máy tính để thu thập số liệu, lập kế hoạch và hỗ trợ quyết 

định dùng trong sản xuất.

Trong công nghiệp chế tạo cơ khí và trong ngành đóng tàu nói riêng, có ba kiểu hệ thống 

sản xuất tự động chính:

 Hệ thống tự động cố định: thực hiện một dãy cố định các nguyên công (ví dụ: các 

dây chuyền vận chuyển tự động).

 Hệ thống tự động lập trình được: thứ tự các nguyên công, thao tác có thể lập trình 

điều khiển được (ví dụ: các máy điều khiển bằng chương trình số - NC).

 Hệ thống tự động thông minh: có một mức độ tự điều khiển, tự hoạt động thích 

ứng với các điều kiện bên ngoài khác nhau.

1.3 Cơ giới hóa (Mechanisation)

Từ “cơ giới hóa” được hiểu như sự hỗ trợ người thợ bằng một công cụ cơ khí để giảm nhẹ 

một phần công việc của họ. Đôi khi công cụ hỗ trợ đó có thể rất tinh vi và đắt tiền như trong 

các loại công việc được hỗ trợ bằng người máy. Sự khác nhau cơ bản giữa cơ giới hóa với tự 

động hóa là mặc dù các thao tác phụ có thể tự động hóa hoặc người máy hóa, thao tác chính 

vẫn làm bằng tay.

Từ điển bách khoa Mac-Graw Hill Encyclopaedia trích dẫn đề nghị của Harvard Business 

Review phân loại 17 mức cơ giới hóa khác nhau.

1.4 Chế tạo, kỹ thuật, thiết kế có trợ giúp bằng máy tính

CAD (Computer-Aided Design – Thiết kế có trợ giúp bằng máy tính): dùng máy tính và công 

nghệ số hỗ trợ cho công tác thiết kế. Phổ biến nhất là dùng máy tính và các phần mềm chuyên 

dụng (ví dụ AutoCAD) để vẽ các bản vẽ thiết kế. 

CAM (Computer-Aided Manufacturing – Chế tạo có hỗ trợ bằng máy tính): Dùng máy tính 

để lập trình, điều khiển, theo dõi, hiệu chỉnh,… nói chung là để tác động vào hoạt động của 

các máy, công cụ chế tạo. Ví dụ: các máy cắt, uốn điều khiển bằng chương trình số là những 

loại thiết bị CAM. 

CAE (Computer-Aided Engineering – công tác kỹ thuật có hỗ trợ bằng máy tính): dùng máy 

tính và công nghệ số để hỗ trợ các công tác kỹ thuật như tính toán thiết kế, tối ưu hóa, kiểm 

tra sai sót, … của một thiết kế sản phẩm. Các phần mềm tính toán bằng phương pháp phần tử 

hữu hạn (FEA – Finite Element Analysis) là một ví dụ của CAE.
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CE (Concurrent Engineering – kỹ thuật đồng thời): là một quan điểm thiết kế xét đến tất cả 

các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm trong vòng đời của sản phẩm (từ lúc thiết kế phương án 

đến lúc thanh lý, phá dỡ sản phẩm). Theo quan điểm này, ngay từ khi thiết kế đã có sự tham 

gia đồng thời của các kỹ sư, người sử dụng, kế toán theo dõi chi phí, người bán hàng, người 

bảo hành bảo trì, ... và mọi người có liên quan đến toàn bộ quá trình thiết kế, chế tạo, khai 

thác, sửa chữa và thanh lý sản phẩm. Mục đích của kỹ thuật đồng thời là rút ngắn thời gian,  

xử lý song song, đồng thời các vấn đề kỹ thuật trong một vòng đời sản phẩm thay cho việc xử 

lý tuần tự trước đây.

TÍCH HỢP (integrated, integration): sự kết hợp các thành phần, bộ phận khác nhau , làm 

việc phối hợp chặt chẽ với nhau  thành một thể thống nhất cho một mục đích chung. Đặc điểm 

quan trọng của một hệ thống tích hợp là sự phối hợp chặt chẽ thành một thể thống nhất. Hệ 

thống tích hợp điển hình là cơ thể con người.

Cơ sở của một hệ tích hợp là các thông tin điều hành hoạt động từng bộ phận phải đầy đủ,  

chính xác và được chuyển đúng thời điểm đến đúng bộ phận cần thiết để bộ phận đó biết phải 

làm gì phục vụ cho mục tiêu chung. Hiện nay, hệ thống thông tin máy tính đảm nhiệm chức 

năng này.

CIM (Computer Integrated Manufacturing – Chế tạo tích hợp bằng máy tính): Là sự tích hợp 

toàn bộ các hoạt động của một cơ sở sản xuất bằng các hệ thống máy tính và truyền dẫn dữ 

liệu theo một quan điểm quản lý mới nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức và của con người. 

Các thành phần của một hệ thống CIM gồm: CAD, CAM, CAPP (Computer-Aided process 

planning – lập kế hoạch sản xuất có hỗ trợ bằng máy tính), CAQ (Computer-Aided quality 

assurance – bảo đảm chất lượng có hỗ trợ bằng máy tính).

Mô hình tham số (Parametric Modelling): một mô hình CAD của một sản phẩm trong đó 

hình học của các bộ phận khác nhau có quan hệ với nhau sao cho khi hình học của một bộ 

phận thay đổi thì các bộ phận khác cũng thay đổi theo một cách phù hợp.

Một  hướng  nghiên  cứu  trong  thiết  kế  tàu  hiện  nay  là  mô  hình  thiết  kế  theo  tham  số 

(parametric design modeling ). Trong đó các dữ liệu như yêu cầu của chủ tàu, của quy phạm, 

các kích thước giới hạn, các đặc tính kỹ thuật của tàu, các số liệu về chi phí và nhân công, … 

được đưa vào dưới dạng tham số. Khi tàu thiết kế xong, thay đổi một hoặc một tổ hợp tham 

số,  các  tham  số  khác  và  thiết  kế  tự  động  thay  đổi  theo.  (Xem  chi  tiết  tại 

http://www.nsrp.org/strat_plan/sip_2002.pdf trang 69). 

Dữ liệu sản phẩm (Product Data): là toàn bộ các dữ liệu kỹ thuật của một chi tiết, một bộ 

phận, một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó. Các dữ liệu này có trong mọi công đoạn thiết 

kế, tính toán, chế tạo, thử, khai thác, giám sát, bảo trì,… sản phẩm. 
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Xét ví dụ một tấm tôn vỏ có các dữ liệu liên quan sau:

 Các thông số hình học: kích thước, độ cong, chiều dầy, đặc trưng hình học v.v….

 Các thông số vật lý: loại vật liệu, trọng lượng, trọng tâm, v.v…

 Các thông số chế tạo: các đường cắt, các lỗ khoan hoặc khoét, các đường hàn, chế độ 

hàn, các diện tích sơn, chế độ sơn v.v…..

 Các thông số kiểm tra chất lượng: dung sai kích thước, hình dáng, v.v…

 …….

Khi thiết kế, các dữ liệu này được xác định dần qua các bước thiết kế và lưu vào một cơ sở dữ 

liệu toàn tàu. Đến các công đoạn cần thiết, ví dụ khi đưa ra cắt và vạch dấu, các dữ liệu cần  

thiết sẽ được lấy ra từ cơ sở dữ liệu và chuyển cho máy cắt CNC.

Mô hình sản phẩm (Product Model): là mô hình dữ liệu sản phẩm và các bộ phận trong suốt 

vòng đời của sản phẩm. Trong phần dưới đây có nói đến mô hình tàu 4 chiều bao gồm các dữ 

liệu hình học, vật lý, chế tạo,… của tàu có tính đến yếu tố thời gian hình thành dữ liệu đó.

Mô phỏng ảo (Virtual Prototyping): một kỹ thuật dựa trên phần mềm máy tính, mô hình hóa 

một hệ thống cơ khí về hình dáng, mô phỏng các hoạt động của nó để có thể xem nó hoạt 

động trong không gian 3 chiều trên máy tính trong những điều kiện gần giống thực. Từ đó có 

thể hiệu chỉnh, tối ưu hóa thiết kế. 

Trong đóng tàu, kỹ thuật này có thể dùng ví dụ để mô phỏng quá trình lắp ráp, đấu đà tàu hoạt 

động gần như thực, từ đó khắc phục các sai sót trong kế hoạch sản xuất và tìm ra phương  án 

tối ưu. Sau khi đã chọn phương án, từ phần mềm có thể trực tiếp xuất ra các lệnh sản xuất cho 

người và máy theo phương án đã chọn.

Trong một ví dụ khác, người ta đã mô phỏng quá trình lắp ráp chân vịt. Vùng đuôi tàu và chân 

vịt, cần cẩu, công nhân được mô phỏng và cho tiến hành lắp ráp thử trên máy tính. Hình 

người công nhân trong mô hình có thể hoạt động được để làm các thao tác cần thiết. Từ đó 

lựa chọn phương án, tìm vị trí đứng an toàn cho công nhân, v.v… Kết quả cuối cùng được 

dùng làm hình mẫu cho công nhân tìm hiểu trước khi làm.

Một bài viết về mô phỏng ảo trong thiết kế tàu có thể xem tại địa chỉ 

http://www.hrbi.hr/_images/files/izdavastvo_45.pdf

Thực tế ảo (Virtual reality): kỹ thuật máy tính dùng để mô phỏng một môi trường thật ví dụ 

một con tàu. Người trang bị những bộ quần áo và trang thiết bị đặc biệt nối với máy tính 

(cũng có thể không cần, chỉ dùng mắt thường) có thể “bước vào” con tàu ảo đó và đi lại, xem 

xét mọi nơi như trong một con tàu thật.
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2 Bối cảnh chung

2.1 Nhà máy đóng tàu thay đổi

Tình hình thị trường đã làm gia tăng khuynh hướng các nhà máy đóng tàu châu Âu chuyển 

sang đóng những con tàu kỹ thuật cao và yêu cầu có know-how chuyên sâu. Ví dụ điển hình 

là các loại tàu chở container, LNG, LPG, dầu sản phẩm; tàu nạo vét, tàu chở khách du lịch  

cao cấp.

Độ phức tạp của mỗi  kiểu tàu kỹ thuật cao cũng tăng lên do:

 Yêu cầu cao về tính năng trong mọi lĩnh vực: tốc độ, an toàn, tiếng ồn, điều khiển, tiện 

nghi, xếp dỡ hàng và hành khách, v.v….

 Các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường ngày càng cao

 Các công cụ thiết kế và chế tạo ngày càng tốt hơn do đó cho phép đóng ra những tàu chất  

lượng ngày càng cao ngay cả trong điều kiện lợi nhuận thấp.

Việc chuyển sang đóng những tàu kỹ thuật cao đã đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác đối với các 

nhà máy đóng tàu và hạ tầng xung quanh. Trọng tâm chú ý chuyển từ các công việc đóng vỏ 

thép thuần túy sang các công việc lắp ráp trang thiết bị. Khi độ phức tạp của tàu tăng, tỷ trọng 

công việc đóng vỏ giảm đi đáng kể. Trong những tàu chở khách du lịch hiện đại, tỷ lệ công 

việc lắp ráp trang thiết bị chiếm tới 80%, công việc đóng vỏ chỉ còn 20%. Chi phí vật tư cũng 

chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí.

Một sự thay đổi quan trọng khác là các hoạt động thiết kế, lập kế hoạch và quản lý ngày càng 

trở nên quan trọng cả về khối lượng công và chi phí cũng như tác động chung lên dự án đóng 

tàu. Các hoạt động thiết kế, lập kế hoạch và quản lý có thể chiếm tới hơn 10% chi phí đóng 

một con tàu khách hiện đại.

Do cạnh tranh khốc liệt và thị trường phát triển nhanh nên thời hạn đóng tàu rất ngắn. Vì vậy 

đòi hỏi thiết kế, kế hoạch và quản lý phải ngày càng hiệu quả. Trước đây, các nhà máy đóng 

tàu tự làm lấy hầu hết các công đoạn: đóng vỏ, lắp trang thiết bị, lắp máy,.. Tuy nhiên, khối  

lượng từng loại công việc khác nhau nhiều tùy theo kiểu tàu. Một số công đoạn lắp ráp trang 

thiết bị cần thợ có kỹ năng cao trong một thời gian ngắn, nếu dùng người của nhà máy sẽ khó 

và không hiệu quả. Do đó, phần lớn các nhà máy đóng tàu hiện đại chuyển sang hướng dùng 

nhiều nhà thầu phụ. Các chuyên gia hiện đang thảo luận về dạng nhà máy “lắp ráp tàu” 

(assembly yards), là loại nhà máy chỉ lắp ráp vỏ và một phần trang thiết bị, còn một phần 

đáng kể các công việc khác do các nhà thầu phụ thực hiện. Cách tổ chức sản xuất như vậy làm 

cho việc tự động hóa và tích hợp khó hơn là khi mọi việc đều do nhà máy thực hiện.
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2.2 Tàu thay đổi

Có nhiều thay đổi đối với hầu hết các loại tàu kể từ đầu thập niên 80. Kích thước cũng như tốc 

độ tàu ngày càng lớn. Yêu cầu an toàn cao, hiệu quả cao, dung tích lớn đã dẫn đến việc ứng 

dụng các công nghệ và cấu hình thiết kế mới nhanh đến mức chưa từng thấy trong lịch sử 

ngành đóng tàu.

Về dạng vỏ, khuynh hướng tăng dung tích làm cho tàu béo hơn cả ở trên và dưới mớn nước,  

hệ số béo thể tích lớn hơn. Đồng thời các tỷ số kích thước cũng thay đổi lớn, hệ số chiều dài  

(lengthbeam ratio) giảm, trong một số trường hợp xuống dưới 5, hệ số chiều rộng tăng: ví dụ 

với tàu chở khách-ôtô tăng từ 3,0-3,5 lên 4,5-5,0. Đến cuối thập niên 70, dạng vỏ chủ yếu 

được xác định bởi các series như Series 60, Taylor, BSRA v.v…Hiện nay các series đó không 

còn được dùng nữa và dạng vỏ chủ yếu dựa theo tàu mẫu hoặc được dựng và làm trơn bằng 

các chương trình CAD.

Các loại tàu khách du lịch phát triển nhanh trong hai chục năm gần đây. Kích thước tàu đã 

tăng một cách ấn tượng. Một thời gian dài, 85000 GT (gross ton) là giới hạn trên của dung 

tích tàu khách du lịch. Tàu khách cỡ siêu lớn 101 353 GT Carnival Destiny được giao năm 

1996. Tổng số các tàu siêu lớn như vậy đang đóng hoặc đã đặt hàng vào cuối năm 1999 là 9 

chiếc.

Có một khuynh hướng rõ rệt khác là tăng tốc độ tàu, đặc biệt là các loại tàu chở khách, chở 

container và tàu hàng cao cấp. Tốc độ trung bình theo hợp đồng của các tàu trên 1000 GT 

tăng khoảng một hải lý trong 15 năm gần đây. Một số loại tàu đặc biệt như container feeder, 

tàu ro-ro và tàu chở khách du lịch, tốc độ tăng khoảng vài hải lý.

Tàu ro-ro và tàu khách ro-ro ngày nay có hai dòng khác biệt nhau rõ nét:

 Tàu cổ điển lượng dãn nước lớn có số Froude khoảng từ 0,30 trở xuống

 Tàu chạy nhanh lượng dãn nước lớn có số Froude trên 0,35 và hiện nay đạt tới 0,40 và 

cao hơn.

Các thiết kế tàu hai thân và bộ đẩy phụt nước cho phép tránh được các hạn chế của tàu chân 

vịt một thân.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt luôn luôn đòi hỏi hiệu quả của bất kỳ một khoản đầu tư nào. 

Bất kỳ một đổi mới mạnh mẽ nào trong thiết kế, kết cấu và vật tư của tàu đều kéo theo rủi ro 

lâu dài về các tính năng (độ bền mỏi, hiện tượng rỉ, dao động v.v…). Vì vậy mọi kết cấu mới 

hoặc giải pháp mới đều cần phải tính toán vòng đời hiệu quả (Efficient lifecycle analysis). 

Cần phải cực đại hóa vùng tạo ra lợi nhuận với một khoản đầu tư và chi phí khai thác cực tiểu, 

tính đến cả tính sẵn sàng của hệ thống và các tác động môi trường.  Những vấn đề đó phải 

được làm rõ và tính toán trước khi quyết định dùng các giải pháp mới.
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Khi nghiên cứu hiệu quả chi phí, chúng ta đi đến 4 vấn đề:

1. Dung tích

2. Trọng lượng

3. Công suất

4. Trang thiết bị (vật tư)

Diện tích và thể tích hiệu quả của tàu so với tổng diện tích và thể tích là một chỉ số về khả 

năng và chi phí tạo ra lợi nhuận. Trọng lượng tàu liên hệ trực tiếp đến chi phí đóng và chi phí 

nhiên liệu. Công suất máy lắp đặt liên quan đến hiệu quả của dạng vỏ, hệ thống đẩy và hệ 

thống máy phát. Trang thiết bị, vật tư liên quan trực tiếp đến chi phí đóng hoặc gián tiếp 

(thông qua số công yêu cầu).

2.3 Đóng tàu, ngành công nghiệp cơ bản của vận tải thủy EU

Ngành hàng hải đã và sẽ tiếp tục có tầm quan trọng chiến lược đối với châu Âu do bản chất 

kinh tế, sự phân bổ, lịch sử và truyền thống của nó. Vận tải thủy có một vai trò cơ bản trong 

mỗi mặt của cuộc sống châu Âu và đóng góp lớn vào sự thịnh vượng  của châu Âu. Các chủ 

tàu trong Không gian Kinh tế châu Âu (European Economic Area) kiểm soát một đội tàu 

190,6 triệu GT (tháng 1/1998) chiếm 38,5% đội tàu thế giới.

Ngành công nghiệp đóng tàu châu Âu (các nước EU cộng với Ba lan và Na uy) đứng hàng thứ 

ba thế giới sau Nhật và Hàn quốc tính theo tấn đăng ký tàu đã đóng và cùng đứng hàng thứ 

nhất với Nhật về số đơn hàng (số liệu năm 1998). Ngành đóng tàu châu Âu đứng đầu thế giới  

về các loại tàu phức tạp, kỹ thuật cao, đặc biệt là tàu khách (cruisers và ferries), tàu chở 

container, LNG và LPG,… Các nhà chế tạo thiết bị châu Âu có trên 2500 công ty nhỏ và 

trung bình. Trong năm 1997, các nhà máy đóng tàu và các nhà cung cấp liên quan sử dụng 

khoảng 200 000 người, giao một lượng hàng (tàu và trang thiết bị) khoảng 17 tỷ euro. 

Trong vài chục năm gần đây, ngành đóng tàu châu Âu bị suy giảm nghiêm trọng số đơn hàng 

và việc đóng cửa các nhà máy đóng tàu dẫn đến tổn thất lớn đội ngũ công nhân lành nghề 

(năm 1976, ngành đóng tàu và các ngành công nghiệp liên quan dùng đến 500 000 nhân 

công). 

Ngành đóng tàu là một ngành công nghiệp hàng hải then chốt không chỉ đóng góp đáng kể 

vào ngành hàng hải châu Âu trong quá khứ mà còn là một ngành chiến lược trong tương lai. 

Trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hiện nay, để có thể cạnh tranh được ngành đóng tàu 

đang phải đối mặt với những nhu cầu thay đổi sâu sắc. Về lâu dài, ngành đóng tàu châu Âu có 

thể đảm bảo được tương lai phát triển nếu:

 Có tính cạnh tranh và đứng vững được trên thị trường như một phần tích hợp của 
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ngành hàng hải.

 Đảm bảo được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất có thể để tàu chạy an toàn và 

thân thiện với môi trường.

Để thực hiện các mục tiêu đó cần phải có những thay đổi mạnh mẽ trong hầu hết mọi mặt: kế 

hoạch, thiết kế, đóng và bảo trì. Phải cải tiến mỗi công đoạn trong quá trình chế tạo từ thiết kế 

phương án, mua sắm vật tư, sản xuất, quản lý thầu phụ, lắp ráp, kiểm tra chất lượng v.v…. 

Các công nghệ mới (như hàn laser,…), việc tự động hóa và người máy hóa cũng như việc tích 

hợp thiết kế với sản xuất có thể dẫn đến tăng năng suất lớn và có tiềm năng biến đổi ngành 

đóng tàu từ một ngành sử dụng nhân công là chính (labour intensive) thành một ngành công 

nghệ (technology intensive). 

2.4 Các công cụ tích hợp

2.4.1 Máy tính: từ tính toán đến truyền thông và tích hợp

Máy tính 10 năm trước đây (báo cáo này viết năm 2000) là một công cụ để tăng năng suất của 

một số công đoạn sản xuất, ví dụ trong thiết kế (các hệ CAD/CAE) hoặc trong sản xuất (các 

hệ thống tự động, người máy), chủ yếu do khả năng tính toán nhanh.

Mười năm tới từ nay, máy tính là một công cụ tích hợp, một thành phần của hệ thống thông 

tin số hóa trong toàn nhà máy và thậm chí toàn ngành liên kết các nhà máy đóng tàu, viện 

thiết kế, đăng kiểm, các nhà cung cấp, các nhà thầu phụ lại với nhau.

Hiện nay, về mặt sử dụng máy tính, các nhà máy đóng tàu EU vẫn còn đang ở giai đoạn đầu 

của một quá trình biến đổi. Các mức độ biến đổi là:

 Một khối lượng thông tin rất lớn về kỹ thuật và thương mại luôn luôn có sẵn qua 

Internet theo thời gian thực.

 Các công nghệ truyền thông số hóa mới (mạng nội bộ LAN, mạng diện rộng WAN, 

mạng ISDN, v.v…) tạo cơ sở hạ tầng cho phương thức kỹ thuật đồng thời, nhà máy ảo 

và các dạng làm việc hợp tác khác.

Các vấn đề còn lại hiện nay là về mặt thương mại và luật pháp chứ không còn là kỹ thuật. Các 

vấn đề chính là chuẩn truyền thông và an toàn dữ liệu.

2.4.2 CAD/CAE

Một mô hình (model) là sự biểu diễn một đối tượng hoặc một hệ thực thể. Mô hình có thể là 

mô hình ký hiệu (ví dụ một tập hợp các phương trình logic hay toán học biểu diễn một hiện 

tượng nào đó), mô hình biểu tượng (ví dụ một bản đồ), mô hình logic (ví dụ lưu đồ của một 

quá trình) hoặc mô hình hình học (ví dụ bản vẽ thiết kế). Mô hình được dùng để xác định xem 

các quá trình chế tạo một chi tiết, một cụm lắp ráp hoặc một kết cấu diễn ra như thế nào. 

Page 12 of 59



Ngoài ra, mô hình còn dùng để mô phỏng, thử nghiệm hoặc dự đoán hành vi của đối tượng.

Máy tính là những công cụ rất có giá trị để tạo nên và điều khiển các mô hình. Chúng tăng 

cường cho phần lớn các giai đoạn thiết kế để tạo ra những sản phẩm có tính kỹ thuật cao. Các 

bộ phần mềm CAD có thể giao tiếp với các hệ thống CAM (ví dụ: máy cắt CNC) do đó cho 

phép lập trình trước cho các dây chuyền tự động hóa.

Hiện nay, vai trò của các công cụ CAD đang có những thay đổi rất quan trọng trong nền công 

nghiệp hiện đại. Trước đây, vai trò truyền thống của CAD/CAE là trợ giúp cho các giai đoạn 

thiết kế, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và chuẩn bị sản xuất. Ngày nay, mức độ phức tạp của 

sản xuất tăng lên, do đó yêu cầu về công tác lập kế hoạch sản xuất và rút ngắn thời gian chuẩn 

bị sản xuất cũng tăng lên, các công cụ CAD/CAE có vai trò mới là tích hợp các giai đoạn  

thiết kế với các giai đoạn lập kế hoạch và sản xuất.

Việc thiết kế, chế tạo và hỗ trợ hậu mãi cho một sản phẩm có liên quan đến nhiều đối tác khác 

nhau, mỗi đối tác đó lại có những yêu cầu riêng về số liệu và thông tin của sản phẩm trong cả  

quá trình thiết kế, chế tạo, sử dụng sản phẩm đó. Vì vậy, vấn đề quan trọng sống còn hiện nay 

là Dữ liệu về Sản phẩm (Product Data) phải được trao đổi và chia sẻ đúng lúc, đầy đủ cho các 

đối tác cần đến nó. 

Dữ liệu hình học (hình dáng, kích thước,.. loại dữ liệu truyền thống của CAD/CAM) chỉ là 

một phần của Dữ liệu Sản phẩm, nhất là khi áp dụng quan điểm Quản lý vòng đời sản phẩm. 

Những tiến bộ trong tin học gần đây cho phép tạo được các Mô hình Sản phẩm (Product 

Model) chứa tất cả các loại thông tin của cả một vòng đời sản phẩm bắt đầu từ thiết kế, chế 

tạo, bảo trì, sử dụng cho đến lúc thanh lý. Trong mô hình đó cũng có các cơ cấu và định nghĩa 

thống nhất để dữ liệu có thể trao đổi được giữa các hệ thống máy tính khác nhau.

2.4.3 Các tiêu chuẩn

Ngay cả khi mô tả cùng một đối tượng, các mô hình có thể rất khác nhau tùy thuộc chủ yếu 

vào những yêu cầu đặt ra cho mô hình và cách tạo ra chúng. Vì vậy một vấn đề quan trọng là  

thông tin phải được trao đổi thông suốt giữa các mô hình. 

Trước đây, thông tin trong các hệ CAD/CAM là thông tin hình học/đồ họa (mô hình hình 

học). Chuẩn thông tin hình học/đồ họa là IGES (Initial Graphics Exchange Specification). Ví 

dụ, các file dữ liệu mô tả hình học vỏ tàu khi được lưu dưới dạng IGES thì các chương trình  

dựng vỏ khác nhau đều có thể đọc được. Hiện nay, mô hình phát triển lên thành mô hình sản 

phẩm, trong đó ngoài thông tin hình học (hình dáng, kích thước sản phẩm) còn có nhiều dạng 

thông tin khác mô tả mọi khía cạnh của sản phẩm trong suốt vòng đời của chúng. Chuẩn 

thông tin mô hình sản phẩm là STEP (Standard for the Exchange of Product model data – ISO 

10303). Hiện đang có một số dự án xây dựng các thủ tục ứng dụng (application protocols) 

chuyên biệt hóa cho thiết kế, chế tạo và vận hành tàu thủy dựa trên STEP: châu Âu có tổ chức 
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EMSA (European Maritime STEP Association),  Mỹ có MariStep và Nhật  cũng có STEP 

Association.

3 Các công đoạn trong quá trình đóng tàu

3.1 Đóng tàu ngày nay

Theo truyền thống, ngành đóng tàu gắn liền với các công đoạn biến đổi các loại thép nguyên 

liệu (thanh, tấm) thành kết cấu vỏ tàu. Các công đoạn đó chủ yếu gồm: lấy dấu, cắt các loại  

thép nguyên liệu thành các phôi, gia công (uốn, gò, ép,...) các phôi thành các chi tiết có hình 

dáng yêu cầu, lắp ráp các chi tiết thành các cụm theo từng giai đoạn lắp ráp khác nhau (panel, 

cụm, phân đoạn, tổng đoạn) và cuối cùng đấu lắp các tổng đoạn thành kết cấu vỏ tàu. Có 3 

loại công đoạn cơ bản:

 Gia công chi tiết: sơ chế thép nguyên liệu, lấy dấu; theo dấu cắt các thanh, tấm thép 

nguyên liệu thành các phôi; uốn, ép hoặc gò phôi để tạo hình các chi tiết thành hình 

theo thiết kế

 Lắp ráp các chi tiết lại thành panel, cụm và các cụm chi tiết thành phân, tổng đoạn 

(bằng cách hàn chúng lại với nhau)

 Xếp dỡ các cụm lắp ráp (bao gồm vận chuyển từ vị trí chế tạo sang vị trí lắp ráp và 

định vị trong cụm lắp ráp lớn hơn trước khi hàn lại với nhau).

Để đạt được hiệu quả lớn nhất trong sản xuất theo các công đoạn trên cần:

 Mua sắm vật tư hiệu quả

 Tối ưu hóa về chi phí và chất lượng mỗi công đoạn nói trên

 Lập kế hoạch chuỗi các nguyên công sao cho luồng vật tự và bán thành phẩm lưu 

chuyển trơn tru liên tục trong nhà máy và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên của nhà 

máy (nhân công, trang thiết bị, mặt bằng và thời gian).

Hiện nay, trong khối lượng công việc chung, tầm quan trọng của các công đoạn tạo hình chi  

tiết và lắp ráp vỏ đã giảm đi nhiều (đặc biệt là nếu tính về chi phí của các công đoạn đó trong  

tổng chi phí). Điều này đặc biệt đúng với các loại tàu chở khách. Do yêu cầu ngày càng tăng 

về tiện nghi cho khách, về tính an toàn, về yêu cầu vệ sinh môi trường, các tàu chở khách cao  

cấp ngày càng giống một khách sạn nổi khổng lồ hoặc một tổ hợp công nghiệp nổi lớn trên 

biển. Đóng tàu hiện nay bao gồm nhiều những công đoạn và công việc rộng lớn hơn nhiều so 

với việc tạo hình và lắp ráp vỏ thép. Các công việc ít tính “truyền thống” hơn như lắp ráp 

trang thiết bị, hoàn thiện nội thất ngày càng trở nên quan trọng.

Một thay đổi khác cũng rất quan trọng đang diễn ra là sự thay đổi vai trò của các công cụ  

Page 14 of 59



CAD trong đóng tàu. Trước đây trong ngành đóng tàu “truyền thống” các công cụ CAD/CAE 

dùng để hỗ trợ, tăng cường cho các giai đoạn thiết kế khác nhau, rút ngắn thời gian chuẩn bị 

sản xuất. Ngày nay, do tính phức tạp trong đóng tàu tăng lên, các yêu cầu về công tác kế 

hoạch và giảm thời gian đóng cao lên, các công cụ CAD/CAE đã trở thành cầu nối tích hợp  

các giai đoạn thiết kế với các công đoạn lập kế hoạch và công đoạn sản xuất.

Do đó, mọi loại thiết kế dù là thiết kế cơ bản (basic) hay thiết kế chi tiết (detailed) đều không 

thể tách rời khỏi các bước lập kế hoạch sản xuất và khỏi phần lớn các công đoạn sản xuất.  

Trong phần dưới đây ta xét đến hai loại công đoạn khác nhau về đối tượng xử lý:

 Các công đoạn sản xuất, xử lý các đối tượng vật chất 

 Các công đoạn thông tin (thiết kế, lập kế hoạch), xử lý các thông tin.

3.2 Các công đoạn sản xuất

Danh từ “hoạt động sản xuất – production activity” hoặc “công đoạn sản xuất – production 

processe” dưới đây được hiểu là các hoạt động tác động (gia công trên máy,  lắp ráp, vận 

chuyển, xếp dỡ,…) vào các đối tượng vật chất. Các công đoạn sản xuất trong đóng tàu gồm 

các loại sau:

P.1 Nhận và sơ chế vật tư

P.2 Lấy dấu, cắt và chuẩn bị (vát mép,…) các loại thép tấm và thép hình

P.3 Chế tạo các cụm chi tiết phẳng (panel hoặc cụm chi tiết)

P.4 Chế tạo các cụm chi tiết khối trong xưởng

P.5 Lắp ráp các cụm chi tiết khối và phân đoạn

P.6 Chế tạo ống, bệ máy, …

P.7 Chuẩn bị trang thiết bị

P.8 Làm sạch, sơn, mạ

P.9 Đấu đà, lắp trang thiết bị vào tàu trên đà hoặc trong ụ

P.10 Lắp trang thiết bị (đi ống, đi dây, lắp máy,…)

P.11 Hoàn thiện và lắp ráp trang thiết bị trên tàu đã hạ thủy

P12 Thử tại bến và thử đường dài

Các công đoạn trên không nhất thiết phải kế tiếp nhau. Các công đoạn từ P.6 đến P.8 được 

thực hiện ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đóng tàu (xem hình 1). Ngoài ra còn có 

hai công đoạn hỗ trợ các công đoạn nói trên trong suốt quá trình đóng tàu:

P.13 Vận chuyển và xếp dỡ

Page 15 of 59



P.14 Kiểm tra kích thước và kiểm tra chất lượng.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là địa điểm thực hiện các công đoạn:

 Các công đoạn từ P.1 đến P.7 nói chung là thực hiện trong xưởng và có thể dùng các 

dây chuyền sản xuất, các trang thiết bị tự động hoặc bán tự động

 Các công đoạn từ P.9 đến P.12 được thực hiện ngoài xưởng, trên đà, trên ụ hoặc trên 

tàu đã hạ thủy đang neo tại bến.

 Các công đoạn P.8, P.13 và P.14 có thể làm bên trong hoặc ngoài xưởng.

Nói chung, làm trong xưởng hiệu quả hơn là làm bên ngoài. Do đó hiện có khuynh hướng cố 

gắng thực hiện mọi việc trong xưởng đến mức tối đa.
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Hình 1: Các công đoạn sản xuất 

3.3 Các công đoạn thông tin

Trước khi đóng tàu, phải thiết kế tàu, lập kế hoạch sản xuất, lập trình cho các máy tự động 

(máy hàn, máy cắt,…), vật tư trang thiết bị phải được giao đúng hẹn, máy móc trang thiết bị  

sản xuất trong nhà máy phải sẵn sàng. Các công việc đó tạo ra và yêu cầu xử lý một lượng 

thông tin khổng lồ.  Đảm bảo cho luồng thông tin lưu chuyển thông suốt qua mọi công  

đoạn sản xuất hiện nay là vấn đề sống còn để đóng tàu có hiệu quả . Đó cũng là một công 

việc rất khó khăn do nội dung thông tin, dạng thông tin, người sử dụng, cách sử dụng rất đa 

dạng, khác nhau. Xét về nội dung, thông tin liên quan đến những thực thể khác nhau như:

 Thông tin về bản thân con tàu và các bộ phận cấu thành

 Thông tin về nhà máy: bố trí mặt bằng, nhân lực, trang thiết bị.
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 Thông tin về các quy trình sản xuất và know-how.

Người sử dụng thông tin gồm:

 Người thiết kế, kỹ sư công nghệ và các loại chuyên gia khác nhau.

 Thợ hàn, thợ điều khiển các máy tự động và các loại thợ khác.

 Chủ tàu và cơ quan đăng kiểm

 Các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị và dịch vụ.

Dạng thông tin (hầu hết nhưng không phải luôn luôn được lưu trong máy tính):

 Mô hình 3D

 Bản vẽ

 Hồ sơ kỹ thuật

 Mã chương trình của máy công cụ

 Lịch biểu tiến độ

 Danh sách chi tiết

 Bản vẽ bố trí mặt bằng

 Danh mục kho, v.v…

Danh từ “công đoạn thông tin” dùng trong tài liệu này nói về các hoạt động tạo ra hoặc xử lý 

thông tin. Các công đoạn thông tin chính trong đóng tàu gồm:

I.1 Thiết kế sơ bộ (Pre-design)

I.2 Thiết kế cơ bản (Basic design)

I.3 Thiết kế chi tiết (Detailed design)

I.4 Các quy trình sản xuất (Building procedures)

I.5 Thiết kế thi công và lập kế hoạch thi công (Production design & planning)

I.6 Lập trình cho các máy, thiết bị tự động (Programming of automated facilities)

I.7 Quản lý vật tư (Warehouse control)

I.8 Quản lý các nhà thầu phụ (Outsourcing control)

I.9 Lập kế hoạch sản xuất và chuẩn bị sản xuất (Work planning & preparation).

Sơ đồ luồng thông tin trong đóng tàu cho trong hình 2. Những khối đường bao liền là công 
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đoạn thông tin chính, các khối có đường đứt nét là các công đoạn sản xuất 
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Hình 2: Các công đoạn thông tin
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4 Tự động hóa các công đoạn sản xuất

Các công đoạn xét dưới đây gồm P.2, P.3, P.4, P.6, P.8, P.13 và P.14 đã nêu ở trên

4.1 Lấy dấu, cắt và chuẩn bị các chi tiết thép tấm và thép hình

4.1.1 Làm sạch và sơn lót (De-scaling / priming)  

Công đoạn này thường được gọi là sơ chế tôn. Thường các nhà máy trang bị cần cẩu cổng có  

đầu hút chân không hoặc nam châm điện để đưa vật tư thép lên băng tải. Các vị trí kế tiếp 

nhau trong dây chuyền này gồm:

 Băng tải con lăn

 Bộ phận gia nhiệt (khí ga hoặc dầu)

 Băng tải con lăn

 Bộ phận làm sạch

 Băng tải con lăn

 Bộ phận sơn lót có hệ thống sensor kiểm soát chiều dầy sơn, bộ phận hút bụi sơn có 

bầu lọc tự làm sạch

  Băng tải sấy khô có hệ thống hút.

 Băng tải con lăn

 Thiết bị vạch dấu

 Băng tải dỡ hàng

 Cần cẩu có đầu hút chân không hoặc nam châm điện để vận chuyển, xếp dỡ thép vào 

kho

Dây chuyền làm sạch và sơn lót thường được thiết kế để có thể xử lý cả thép tấm lẫn thép  

hình. Các thiết bị chuyên dụng sẽ kiểm soát chỉ cho một thanh thép hình đi qua dây chuyền  

một lần. 

Khuynh hướng hiện nay là giảm thiểu lưu kho (do đó giàm chi phí tài chính) và tránh các vấn  

đề môi trường khi sơ chế tôn. Do vậy các nhà máy thường đặt hàng tôn, thép hình đã sơ chế 

từ nhà cung cấp, chuyển đến nhà máy đóng tàu đúng lúc và đúng số lượng yêu cầu.

4.1.2 Lấy dấu

Bộ phận lấy dấu thường đi kèm với các máy cắt. Các phương pháp lấy dấu sau hiện đang  

được sử dụng:
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 Vạch dấu bằng bột kẽm

 Vạch dấu bằng mực phun

 Vạch dấu bằng plasma

 Vạch dấu bằng laser.

Các loại dấu trong các nhà máy tiên tiến gồm:

 Số hiệu hợp đồng

 Số hiệu chi tiết, số lô thép tấm.

 Vị trí lắp ráp và hàn

 Đường hình đối với các tấm cong

 Chế độ hàn và thứ tự mối hàn

 Số hiệu của cụm chi tiết mà chi tiết là một thành phần.

4.1.3 Cắt

Hiện nay có các phương pháp cắt sau dùng cho tôn tấm, thép hình (kể cả tôn sóng):

 Lưỡi cưa thẳng: dùng cắt các mạch thẳng tới 3m

 Lưỡi cưa đĩa: dùng cắt các mạch thẳng tới 12m (hiện nay bị thay bởi mỏ cắt hơi)

 Đầu cắt bằng nước: ít dùng do tính năng kém

 Mỏ cắt nhiệt: gồm có mấy loại:

Mỏ cắt ôxy

Mỏ cắt plasma

Mỏ cắt laser

Mỏ cắt phối hợp các loại trên

Mỏ cắt plasma đang dần dần chiếm ưu thế. Có các loại máy cắt dưới nước hai bể (một bể để 

cắt, còn bể kia để làm sạch, vát mép,..) có thể phục vụ cho nhà máy đóng tàu ở mọi quy mô.

Một hệ thống máy cắt được xem là hoàn chỉnh nếu gồm các điểm sau:

 Băng tải cấp liệu và hệ thống dỡ tải các chi tiết đã cắt

 Có khả năng cắt vát mép hàn
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 Có bộ phận vạch dấu tích hợp.

 Có thể chỉnh mép vát hàn theo chu vi tấm.

 Có hệ thống đo và kiểm tra chất lượng cắt tích hợp.

 Kết nối được với hệ thống CAD.

 Có nhiều mỏ cắt có thể cắt đồng thời.

 Có hệ thống bảo vệ, giảm âm,…

4.1.4 Tự động hóa / cơ khí hóa

Cắt tôn là một trong những công đoạn được tự động hóa đầu tiên trong ngành đóng tàu. Hệ 

thống cắt ít phức tạp hơn hệ thống hàn, các máy cắt cơ khí hóa điều khiển bằng chương trình 

số đã xuất hiện từ 20 năm trước và ngày càng được cải tiến. Số lượng các hệ thống cắt tự 

động trong các nhà máy đóng tàu hiện nhiều hơn hệ thống hàn hàng chục lần.

Hệ thống xử lý bề mặt cơ khí hóa đã được dùng ở hầu hết các nhà máy đóng tàu cũng như ở 

các nhà thầu phụ. Hệ thống cắt tự động, robot hóa được dùng ở khoảng 50% các nhà máy. 

Máy cán được dùng ở 40-50% nhà máy. Các máy uốn, ép tấm cũng được dùng ở hầu hết các 

nhà máy. Nhiều nhà chế tạo máy EU đã chào những dây chuyền hoàn chỉnh để sơ chế tôn, 

vạch dấu và cắt.

Thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo độ chính xác khi cắt, lấy dấu và đảm bảo chất lượng 

mặt cắt thích hợp để hàn laser trong những bước tiếp theo.

4.2 Chế tạo các cụm chi tiết phẳng

4.2.1 Các thiết bị 

Một dây chuyền chế tạo các panel phẳng hiện đại gồm các thiết bị chính sau;

 Băng tải con lăn

 Các thiết bị kẹp giữ chi tiết (bằng thủy lực, nam châm, hút chân không) 

 Dàn mỏ hàn giáp mối di động

 Thiết bị lật panel

 Thiết bị xoay panel 90O

 Giá đỡ các nẹp tăng cứng

 Thiết bị tẩy sơn cho nẹp

 Cần cẩu xếp dỡ nẹp vào vị trí hàn
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 Dàn mỏ hàn nẹp di động

 Dàn đỡ tấm bụng dầm di động

 Dàn mỏ hàn tấm bụng dầm di động

 Thiết bị vận chuyển panel 

Khi chế tạo xong, các loại phụ kiện khác ngoài kết cấu panel đều đã được gá lắp đầy đủ. 

Trước khi rời dây chuyền, panel được kiểm tra dung sai và vị trí các phụ kiện. Vì vậy trong 

dây chuyền còn có các thiết bị kiểm tra, đôi khi có cả thiết bị đo quang học tự động.

4.2.2 Các kiểu dây chuyền chế tạo panel

Dây chuyền mini: dùng cho 1 panel, diện tích công tác khoảng 4x20m2 

Dây chuyền thông thường: dùng cho các panel cỡ 10x10, 15x15, 20x20m2 hoặc lớn hơn tùy 

theo cỡ tàu.

Dây chuyền đáy đôi: thường bố trí thành các trạm công tác như sau:

- Trạm 1: các tấm đáy trên được xếp và hàn với nhau

- Trạm 2: các tấm đáy dưới được xếp và hàn với nhau

- Trạm 3: các tấm dọc được đưa vào vị trí và hàn lại

- Trạm 4: các đường ống và phụ kiện khác được gắn vào kết cấu

- Trạm 5: các tấm vỏ cong được hàn vào kết cấu

- Trạm 6: nhấc phân đoạn đáy lên xe để chở đến bãi lắp ráp

Dây chuyền panel cong: gồm nhiều trạm công tác có cỡ ứng với cỡ panel lớn nhất dự kiến. 

Tại mỗi trạm có các cột bệ khuôn điều chỉnh được. Dùng phần mềm để thiết kế các chiều cao 

bệ khuôn và điều chỉnh tự động chiều cao đến vị trí yêu cầu tạo nên mặt cong của panel. Các 

trạm thường bố trí như sau:

- Trạm 1: các tấm tôn cong được đặt lên bệ khuôn và hàn với nhau

- Trạm 2: các sườn được gá lên tấm và hàn bằng robot hàn.

- Trạm 3: các cấu kiện phụ được gá lên panel và hàn.

- Trạm 4: các phụ kiện trang thiết bị được gá và hàn vào panel.

- Trạm 5: nhấc panel lên xe để chở đến bãi lắp ráp.

Dây chuyền chế tạo các loại dầm: gồm có:

- Cần cẩu để xếp các bản bụng và bản cánh dầm lên băng tải.
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- Máy ép con lăn

- Robot hàn

- Máy làm thẳng các thanh thép hình

- Băng tài

4.2.3 Tự động hóa / cơ khí hóa

Tự động hóa (gồm cả người máy hóa) khá phát triển trong lĩnh vực này. Gần 50% nhà máy có 

các dây chuyền tự động hóa ở các mức khác nhau. 

Hiệu quả của phương pháp hàn laser (để giảm biến dạng nhiệt) vẫn đang còn được nghiên 

cứu. Có nhiều dự án quốc gia hoặc dự án toàn EU về vấn đề này đang triển khai với sự tham 

gia của những nhà máy đóng tàu lớn nhất EU.

4.3 Chế tạo các phân đoạn khối trong xưởng

Các phân đoạn khối có cấu trúc phức tạp được hợp thành từ các panel, các cụm kết cấu phẳng 

và các cụm kết cấu cong. 

Kế hoạch đóng các loại phân đoạn này được xây dựng sao cho dễ hàn nhất có thể nhưng đồng 

thời phải đảm bảo lắp ráp được các trang thiết bị vào phân đoạn nếu có.

Lắp trước trang thiết bị nhiều nhất ở mức có thể được vào các phân đoạn khối là một hướng 

quan trọng trong phương pháp đóng tàu hiện đại. Khi lập kế hoạch tốt, phần lớn các trang 

thiết bị có thể được lắp ngay trong xưởng là nơi có điều kiện cẩu lắp tốt và điều kiện lắp ráp 

tối ưu. Nếu để đến khi đấu đà xong thì điều kiện lắp ráp trang thiết bị kém hơn nhiều. Để lắp 

được trang thiết bị vào phân đoạn khối thì việc chế tạo phân đoạn và chế tạo, mua sắm trang 

thiết bị phải làm song song và phối hợp chặt chẽ với nhau. Điều đó lại làm hạn chế ít nhiều 

việc tự động hóa chế tạo phân đoạn khối và cần có những giải pháp dung hòa có hiệu quả nhất 

giữa việc tự động hóa và việc lắp trang thiết bị.

4.4 Tiền chế ống, bệ máy, module, v.v…

Làm trước các công việc chế tạo (tiền chế) trang thiết bị trong xưởng ở mức cao nhất có thể là  

cách hiệu quả nhất để giảm số công chế tạo trang thiết bị. Một giờ công trong xưởng có hiệu 

quả bằng khoảng hai giờ công trên tàu.

Hiện nay, việc cắt và uốn ống bằng máy điều khiển bằng chương trình số đã trở thành phổ 

biến. Các máy hàn ống tự động cũng được dùng ở khoảng 30% các nhà máy đóng tàu. Robot 

hàn dùng cho các trang thiết bị phức tạp hiện chỉ có ở một số ít nhà máy.

Lưu đồ công việc trong một phân xưởng ống tự động hóa cho trong hình 3
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Hình 3: Luồng công việc trong phân xưởng ống tự động hóa.

4.5 Làm sạch, sơn, mạ

4.5.1 Làm sạch

Việc làm sạch bề mặt (đạt cấp chất lượng SAE 2,5 tiêu chuẩn SIS 05590-1967) dùng các 

phương pháp sau:

1- Dùng cát và hạt mài (chỉ cho phép dùng trong buồng kín có thông gió, không được 

làm ngoài trời).

2- Xỉ đồng (copper slag) hoặc các loại hạt mài có nguồn gốc khoáng vật khác chỉ được 

dùng cho các két.

3- Hạt mài thép cỡ hạt 0,3-1,0 mm dùng cho làm sạch nói chung.

4- Cut wire hoặc steel shot

5- Làm sạch bằng nước áp suất cao (300-2500 bar).

6- Làm sạch bằng các hạt băng chỉ dùng cho một số két đặc biệt.
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Hạt mài, rỉ thép sau khi làm sạch được thu thập lại, phân loại, làm sạch và đưa trở về thùng 

chứa để dùng lại. Phân xưởng làm sạch phải được thường xuyên hút bụi bằng các hệ thống 

thông gió. Công nhân phải đeo hệ thống lọc không khí thở. Thay cho các phương pháp cổ 

điển, hiện có một phương pháp dùng một bộ phận hút chân không để hút bụi, tránh độc hại 

cho công nhân nhưng năng suất hệ thống này thấp hơn nhiều so với các phương pháp khác.

Các nhà máy đóng tàu có xu hướng đặt hàng các tấm tôn đã được làm sạch và sơn phủ trước. 

Tuy nhiên nhiều nhà máy vẫn đầu tư các hệ thống làm sạch và sơn cụm kết cấu sau khi đã hàn 

xong (trừ các mối hàn lắp ráp). Điều đó giúp cho hình thức và chất lượng bảo vệ thép tốt hơn 

vì các lớp sơn ban đầu bị cháy khi hàn.

4.5.2 Sơn

Sau khi làm sạch, kết cấu được sơn tại chỗ hoặc chở đến phân xưởng sơn. Theo chế độ sơn đã 

quy định, các lớp sơn khác nhau được phun lên bề mặt kết cấu. Phân xưởng sơn phải có nhiệt 

độ và thông gió thích hợp. Một số vùng chỉ được sơn sau cùng trong quá trình hoàn thiện tàu. 

Các nhà máy cố gắng sơn trong xưởng được càng nhiều càng tốt vì hiệu quả hơn và đỡ độc 

hại hơn. Tuy nhiên thường thì khoảng 20-40% diện tích sơn vẫn phải làm ngoài xưởng.

Diện tích cần sơn trong những con tàu hiện đại tăng đáng kể trong những năm gần đây ở hầu 

hết các loại tàu; đặc biệt là các tàu vỏ đôi (tăng 150% so với tàu vỏ đơn). Tổng diện tích sơn 

trong một tàu VLCC vỏ đôi 300 000 DWT lên tới 380 000 m2. 

Sơn là một công việc độc hại. Thợ sơn chiếm một tỷ lệ quan trọng trong tổng số thợ của một 

nhà máy: tại Hitachi Zosen Ariake, thợ sơn chiếm 20% số thợ, gần bằng số thợ hàn.

4.5.3 Tự động hóa / cơ khí hóa

Mặc dù tầm quan trọng của công việc làm sạch-sơn, nhất là sơn ngày càng tăng và thợ sơn 

ngày càng khó tìm, vẫn không có những bước tiến đáng kể nào về robot hóa công việc này. 

4.6 Vận chuyển và xếp dỡ

Các loại phương tiện vận chuyển, xếp dỡ và phạm vi ứng dụng cho trong hình 4. Ngoài ra còn 

hai loại phương tiện cần được ghi nhận:

 Xe chở tổng đoạn (Dual Walking Beams – DWB) là những xe làm việc độc lập. 

Chúng có thể làm việc theo nhóm để chở chung một hàng nặng, điều khiển chung bởi 

một người lái.  Tải thiết kế từ 100, 200 đến 400T. Loại xe này có thể chở hàng di 

chuyển trên những nền đất đủ cứng và phẳng, không cần đường. Chúng có thể vượt 

qua các rãnh, trèo qua đường ray, leo dốc tới 4 độ. Một nhóm xe có thể chở cả một tàu 

ngầm nặng 12000 T từ nơi đóng đến nơi hạ thủy.

 Xe đệm khí (hãng Aero-Go, US). Loại xe này chở các loại hàng nặng trên một lớp  
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đệm khí hoặc đôi khi đệm nước mỏng. Mỗi xe có tải từ 0,9 đến 400T. Một nhóm xe có 

thể chở được những hàng rất nặng. Nhược điểm duy nhất so với DWB là mặt đường di 

chuyển phải có chất lượng tốt.

Hình 4: Các phương tiện xếp dỡ trong đóng tàu
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4.7 Kiểm tra kích thước

Độ chính xác trong chế tạo là một yếu tố quan trọng làm giảm chi phí. Việc tuân thủ các tiêu 

chuẩn về độ chính xác chế tạo là một cách tốt để giảm chi phí. Tuy nhiên còn có một số lĩnh 

vực quan trọng cần lưu ý.

Kỹ thuật đo 3 chiều hiện được dùng trong hầu hết các nhà máy đóng tàu. Những nhà máy nào  

chưa áp dụng chắc chắn sẽ phải làm điều đó trong một tương lai gần.

Lĩnh vực đo lường là một hướng nghiên cứu & phát triển rất được chú trọng. Nhiều nhà máy 

dùng kết quả đo không chỉ để cải tiến các công đoạn chế tạo sau này mà còn ứng dụng ngay 

vào quá trình sản xuất đang tiến hành. Việc đo và truyền số liệu đo theo đường điện tử đã 

được khoảng một nửa các nhà máy áp dụng, những nhà máy khác cũng rất quan tâm đến công 

nghệ này.

4.7.1 Kỹ thuật và thiết bị đo

Đo kích thước bằng thước dây là phương pháp chính cho các giai đoạn sản xuất từ chế tạo chi 

tiết đến cụm lắp ráp, bao gồm tấm phẳng, tấm cong, thép hình, panel, panel cong trong 2/3 số 

nhà máy đóng tàu.

Để đo mặt cắt, phân tổng đoạn và toàn tàu, chưa tới một nửa nhà máy dùng kỹ thuật đo 3 

chiều, các nhà máy khác dùng máy đo trắc đạc. Một số nhà máy dùng cả hai kỹ thuật trên 

đồng thời. Khoảng 1/6 nhà máy cũng dùng các kỹ thuật này để đo kiểm các panel và cụm lắp 

ráp.

Hai nhà máy dùng hệ thống đo chụp ảnh cố định để kiểm tra độ chính xác các chi tiết và 

panel.

Để đo độ phẳng, có một vài nhà máy dùng máy đo laser xoay để đo các cụm lắp ráp và những 

cấp lắp ráp tiếp theo.

Tần suất kiểm tra hiện rất khác nhau, hoặc kiểm tra 100% hoặc kiểm tra đột xuất. Chỉ rất ít 

nhà máy có quy định tần suất kiểm tra có hệ thống.

4.7.2 Các phương pháp kiểm tra không phá hủy 

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy tiêu chuẩn, thủ công (dùng tia X, siêu âm, nhuộm 

màu, sóng từ) được dùng trong mọi nhà máy. Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đã đủ và không 

cần phải nghiên cứu phát triển gì hơn trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, hiện đang có những cố gắng phát triển các thủ tục kiểm tra và thử tự động, các hệ 

thống theo dõi quá trình hàn online. 

Việc dùng các loại vật liệu mới (nhôm, thép cường độ cao, thép đã được nhiệt luyện) đặt ra 

những yêu cầu mới để đảm bảo độ bền mỏi và tính chống rỉ của các mối nối những loại vật 
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liệu trên. Do vậy phải kiểm tra chất lượng hàn chặt chẽ hơn.

Việc theo dõi mức độ mòn rỉ của vỏ tàu khi khai thác bằng kỹ thuật đo siêu âm độ dầy tôn  

đang có những phát triển mới (ví dụ phương pháp cộng hưởng của DNV). Các kết quả đo độ 

dầy được các cơ quan đăng kiểm tích hợp vào hồ sơ tàu từ khi đóng đến trong quá trình khai  

thác.

4.7.3 Hệ thống theo dõi trong xưởng

Hầu hết mọi nhà máy đều có kế hoạch chi tiết về thứ tự hàn và lắp ráp. Rất ít nhà máy có hệ 

thống ghi dữ liệu sản xuất online (dữ liệu sản xuất được liên tục cập nhật vào hệ thống máy 

tính). Tuy nhiên đã có một số hoạt động theo hướng này.

Hệ thống chuẩn bị dữ liệu sản xuất thủ công vào số sách được dùng trong hầu hết các nhà 

máy, những nhà máy còn lại đang thử dùng. Tuy nhiên, việc ghi chép các dữ liệu trong suốt 

quá trình đóng tàu chỉ được dùng ở một nửa số nhà máy. Tài liệu về độ chính xác và biểu diễn 

kết quả đo trực quan cho công nhân được dùng ở 2 trong 3 nhà máy. 

4.8 Các công đoạn hàn trong đóng tàu

4.8.1 Tổng quan

Hàn là công nghệ quan trọng nhất trong đóng tàu. Trọng lượng vật liệu hàn chiếm tới 3-4% 

trọng lượng thép toàn tàu, chi phí tính cho 1kg que hàn có thể gấp 10 lần chi phí cho 1kg thép. 

Vì vậy có nhiều cố gắng làm giảm mức độ chênh lệch trên, thậm chí đến mức hàn chính bằng  

kim loại gốc nóng chảy, giảm đến mức tối thiểu kim loại mới (que hàn) đưa vào mối nối.

Thông số chủ yếu liên quan đến chi phí là tốc độ hàn (xem bảng 9)

Bảng 9: So sánh tốc độ hàn của một số phương pháp hàn

Bảng 10: Lượng tiêu thụ vật liệu hàn giai đoạn 1975-1996
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4.8.2 Các phương pháp hàn chính

Hàn hồ quang ngấu (submerged arc welding-SAW): chỉ dùng trong các mối hàn bằng. Dùng 

nhiều để hàn giáp mối các tấm trong panel phẳng. Khi hàn lót đồng, lót sứ hoặc lót bột, thép 

dầy đến 20mm có thể hàn chỉ một lượt ở một phía. Có các hệ thống hàn cơ giới hóa nhiều mỏ 

hàn (hai mỏ song song hoặc 3 mỏ kế tiếp nhau), dùng kẹp từ, bột kim loại. 

Các máy hàn SAW tự động cũng có thể dùng hàn lắp ráp (hàn boong hoặc đáy) hoặc hàn các  

mối hàn góc liên tục của dầm (dùng dầm làm thanh dẫn hướng). 

Hàn lõi thuốc (flux core arc welding- FCAW) và hàn lõi kim loại (metal core arc welding - 

MCAW) bán tự động hiện dùng phổ biến trong ngành đóng tàu châu Âu thay thế gần như 

hoàn toàn que hàn thông thường.

Hàn lót sứ được dùng rộng rãi cho phép hàn chỉ một lần không chỉ các mối hàn bằng mà còn 

dùng trong các máy hàn bán tự động cho mọi vị trí mối hàn trong xưởng cũng như trên bãi lắp 

ráp và triền đà. Việc đi mối hàn chỉ một lần, không phải quay lật cụm chi tiết đã giảm chi phí 

đáng kể và có tiềm năng robot hóa.

Hàn lõi thuốc được dùng trong các trạm máy hàn để hàn mối hàn góc và trong các robot hàn.  

Một số trạm máy hàn có thể hàn 4 nẹp cứng đồng thời ở cả hai phía của panel dài tới 10m 

(dùng 8 mỏ hàn đồng thời). Hàn lõi thuốc cũng dùng trong các máy hàn đứng (4 mỏ đồng 

thời) để hàn đáy đôi.

4.8.3 Hàn cơ giới hóa hoặc bán tự động

Trong hàn, từ bán tự động dùng để chỉ các mỏ hàn tay có bộ cấp dây hàn, hiện nay chiếm hơn 

một nửa công việc hàn trong phần lớn các nhà máy. Các máy hàn có kèm theo bộ nguồn, bộ 

cấp dây, cấp khí và cả thiết bị hút khói hàn. Các máy hàn này được lắp trên các giá đở kiểu 

cổng, có chỗ ngồi cho thợ hàn,  di động dọc theo chiều dài phân xưởng.

4.9 Công nghệ laser dùng trong cắt và hàn

Công nghệ laser có sức hấp dẫn lớn đối với các ngành công nghiệp chế tạo cơ khí, nhất là  

những ngành dùng các tấm thép mỏng là do vùng bị đốt nhỏ, do đó chất lượng thép ít bị ảnh 

hưởng.

Mặc dù đã có những cố gắng lớn của các nhà chế tạo thiết bị hàn, các trung tâm nghiên cứu,

… việc ứng dụng hàn, cắt laser vào ngành đóng tàu còn khá chậm, trong khi những ngành 

khác như chế tạo ôtô, thiết bị điện tử đã dùng rất nhiều.

4.9.1 Các hoạt động thúc đẩy ứng dụng hàn cắt laser trong đóng tàu

Đức và Anh có các chương trình quốc gia thúc đẩy, hỗ trợ ứng dung hàn cắt laser. Bộ Khoa 

học và Công nghệ Đức cấp cho chương trình Laser 2000 một khoản ngân sách hàng năm 35 
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triệu euro bao gồm đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các nhà chế tạo thiết bị laser, cung cấp gas, luyện thép đã phát triển các sản phẩm mới để làm 

cho thiết bị laser có tính cạnh tranh hơn và khắc phục các hạn chế của những thiết bị hiện tại.

Những nhà máy đóng tàu đầu tiên ứng dụng công nghệ laser là Meyer Werft (Đức), Vosper 

(Anh), Fincantieri (Ý) và Odense (Đan mạch). Những nhà máy đóng các loại tàu khách và các 

loại tàu dùng nhiều tôn mỏng, có yêu cầu chất lượng cao, độ phẳng cao quan tâm nhiều nhất 

đến công nghệ này.

4.9.2 Các kiểu máy hàn, cắt laser chính

Laser CO2 được phát triển đầu tiên tại Mỹ năm 1964. Nó có công suất lớn nhưng không 

truyền qua được cáp quang. Dẫn tia laser đến vị trí yêu cầu bằng hệ thống gương chính xác và 

mỏng manh và dùng chuyển động của chi tiết hoặc của đầu laser hoặc cả hai.

Laser CO2 dùng cắt các loại thép ferit (dùng oxy áp suất thấp), thép không rỉ (dùng nitơ cao  

áp), thép hợp kim titan hoặc manhê (dùng khí acgon). Laser CO2 dùng khí hêli hoặc acgon 

làm khí bảo vệ khi hàn. Hiệu suất nhiệt đạt 10%, công suất lớn nhất tới 45 kW. Trong ứng 

dụng, 85% dùng để cắt, 14% hàn và 1% nhiệt luyện. Hiện nay, laser CO2 cắt được tôn dầy 

đến 20 mm, hàn tôn dầy đến 7 mm trong một lần hành trình. 

Laser Nd YAG (neodymium-yttrium aluminium garnet) cũng được phát triển lần đầu tại Mỹ 

năm 1964. Hiệu suất nhiệt của chúng thấp hơn laser CO2 và được ứng dụng khá chậm. Ưu 

điểm đáng kể so với laser CO2 là tia laser Nd YAG có thể truyền qua cáp quang. Các loại khí 

bảo vệ cũng giống như laser CO2. Hiệu suất nhiệt tới 2,5%, công suất cực đại 5 kW. Laser Nd 

YAG dùng 70% trong hàn chính xác, 25% trong cắt và khoan lỗ, 5% trong vạch dấu.

Khả năng truyền được theo cáp quang làm cho loại laser này có ứng dụng tốt trong các công 

việc 3 chiều. Nó được dùng rất nhiều trong công nghiệp ô tô và hàng không.

Các hệ thống cắt hỗn hợp laser/plasma và hệ thống hàn hỗn hợp laser/hồ quang đang trong 

giai đoạn nghiên cứu. 

4.9.3 Ưu nhược điểm của công nghệ laser trong đóng tàu

Các ưu điểm chính khi dùng công nghệ laser trong hàn và cắt là:

 Cùng một thiết bị có thể dùng cho cả cắt và hàn

 Năng lượng tập trung vào một vùng rất nhỏ (một luồng laser 3 kW có thể tập trung vào 

một lỗ đường kính 0,2 mm, tạo nên mật độ năng lượng 95 kW/mm2).

 Tiếng ồn và khói ít

 Các góc cắt vuông có chất lượng cao
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 Cắt các mép vát hàn không có xỉ, vùng bị ảnh hưởng nhiệt nhỏ

 Biến dạng cắt và hàn rất nhỏ

 Dễ lập trình điều khiển số, có khả năng tự động hóa 3 chiều

Các nhược điểm chính là:

 Để hoàn vốn đầu tư mức độ sử dụng phải cao

 Chỉ hàn được các thép có C, S và Ph thấp. Phải dùng các cách thử phá hoại mới hoặc cải 

tiến.

 Cần phải có dung sai về độ phẳng và độ dầy riêng. Ứng suất cán được giải phóng khi cắt  

có thể tạo ra biến dạng tấm.

 Mức độ chấp nhận của các cơ quan đăng kiểm: mối hàn có thể bị cracking cứng hóa, một 

số mối hàn có tiềm năng bị rỉ cục bộ.

 Phải thiết kế lại chế độ hàn khi hàn laser (đặc biệt là hàn dầm chữ T).

 Các vết cắt phải mài cạnh do rất sắc.

 Các mối hàn giáp mối đi một lần chỉ hàn được tôn tới 15 mm. Chưa cạnh tranh được với 

các kỹ thuật hàn hồ quang điện khi hàn giáp mối.

Viện hàn Anh quốc và các cơ quan đăng kiểm đã liên tục tiến hành các thí nghiệm xác định 

cơ tính vật liệu vùng hàn của tôn dầy 6 và 12 mm trong 10 năm gần đây. Cơ sở dữ liệu về hàn 

laser đã lớn lên đáng kể nhưng vẫn chưa đủ, dữ liệu về hiện tượng mỏi của mối hàn laser 

trong khai thác thực tế là không có. Hàn laser các mối hàn giáp mối có khe hở trên 0,5 mm 

phải tiếp vật liệu vào vùng khe hở. 

4.9.4 Các vấn đề về tự động hóa

Thiết bị hàn laser, khác với các công nghệ hàn khác, phải tự động hóa hoàn toàn, không thể 

hàn bằng tay, bán tự động hoặc cơ khí hóa. Yêu cầu về tự động hóa này, đặc biệt là khi hàn, là  

một cản trở cho việc ứng dụng vào đóng tàu. Các vấn đề chính là:

 Độ chính xác chế tạo của các chi tiết được hàn (dung sai, độ phẳng,…)

 Độ chính xác định vị khi hàn: hoặc phải định vị chính xác chi tiết được hàn hoặc định 

vị chính xác thiết bị hàn.

 Khắc phục hoặc bù biến dạng nhiệt.

 Độ tin cậy của quá trình hàn.
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4.10 Tự động hóa các quá trình đơn chiếc

Lý do chính để phần lớn các công đoạn đóng tàu hiện chưa được tự động hóa nằm trong chính 

bản chất của việc đóng tàu. Ngoài ra, thị trường người máy hiện nay hầu như hoàn toàn phục 

vụ cho công nghiệp otô và chế tạo hàng tiêu dùng là những ngành sản xuất hàng loạt khác hẳn 

đóng tàu. Trong thực tế:

 Hầu như không có một nguyên công nào trong đóng tàu là dạng nguyên công được lặp 

lại giống hệt như trước. Nhiều nguyên công chỉ được thực hiện một lần hoặc một vài 

lần.

 Nhiều nguyên công, đặc biệt là trong lắp ráp, có khối lượng, thể tích và chi phí rất lớn.

Hai đặc điểm đó khác xa với công nghệ tự động hóa và người máy hóa đang được áp dụng đại 

trà cho những ngành công nghiệp chế tạo hàng loạt lớn như chế tạo otô và hàng tiêu dùng. Ví  

dụ ta xét ngành công nghiệp otô:

 Phần lớn các nguyên công lặp lại hàng nghìn chu kỳ hệt như nhau trong một khoảng 

thời gian giới hạn, tải giới hạn.

 Việc lập kế hoạch và tối ưu hóa ngay cả các công đoạn phức tạp nhất cũng có thể thực 

hiện được không chỉ qua mô phỏng mà còn qua thử và sửa.

 Các thao tác tự động có thể tự điều chỉnh qua kinh nghiệm thực hiện.

 Độ chính xác có thể thực hiện được nhờ dùng những chi tiết kẹp giữ, định vị rất cứng.

 Không có các yêu cầu đặc biệt về an toàn và độ tin cậy.

Trong các nhà máy đóng tàu (và nhiều ngành công nghiệp nặng, xây dựng) không một điều 

kiện nào trong các điều kiện trên là đúng. Ngược lại:

 Các nguyên công nói chung là không giống nhau

 Lập kế hoạch và tối ưu hoá chỉ có thể thực hiện qua mô phỏng.

 Tải (thời gian, trọng lượng, chi phí) là rất lớn.

 Các thiết bị máy tự động không có điều kiện tự học hỏi rút kinh nghiệm được

 Thường có những yêu cầu rất cao về an toàn và độ tin cậy do chi tiết, cấu kiện có kích 

thước và trọng lượng rất lớn và giá thành thiết bị cao.

4.11 Kết luận

Phần đầu của các công đoạn chế tạo vỏ (vạch dấu, cắt, chế tạo cụm kết cấu phẳng,..) đã được 

tự động hóa tốt. Việc chế tạo các cụm kết cấu khối, lớn cũng như công việc đấu lắp tổng đoạn 

Page 36 of 59



rất khó tự động hóa hoặc người máy hóa. 

Một hướng nghiên cứu cho việc tự động hóa, người máy hóa chế tạo các cụm kết cấu khối,  

các cụm lắp ráp lớn và đấu lắp tổng đoạn là tìm các giải pháp tránh cho công nhân khỏi những 

công việc nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, đơn điệu. 

5 Thiết kế, kế hoạch và cung ứng

5.1 Mở đầu

Trong báo cáo này, danh từ thiết kế được dùng theo nghĩa rộng chỉ tất cả các hoạt động tạo 

ra thông tin cần thiết cho việc đóng một con tàu (bao gồm thiết kế kỹ thuật của tàu, thiết kế thi 

công, lập kế hoạch, tiến độ đóng, quản lý vật tư,…). Thiết kế theo nghĩa hẹp gồm các hoạt 

động tạo ra thông tin chỉ riêng về tàu sẽ được gọi là “thiết kế tàu”.

5.2 Tầm quan trọng của công tác thiết kế. 

Sự phát triển gần đây của ngành đóng tàu cùng với việc giảm tầm quan trọng tương đối của 

các công việc đóng vỏ đã làm tăng đáng kể tầm quan trọng, khối lượng công việc, ý nghĩa của 

công việc thiết kế (theo nghĩa rộng). Trong thực tế, công tác thiết kế (bao gồm cả quản lý) dễ 

dàng đạt tới trên 10% tổng chi phí đóng một con tàu khách hiện đại. Điều quan trọng hơn là  

công tác thiết kế có tác động lớn làm giảm nhiều chi phí khác như vật tư, thầu phụ, sản xuất,

… cũng như đến thời gian giao tàu. Tầm quan trọng của công tác thiết kế đã được các nhà 

máy đóng tàu lớn của EU công nhận và đầu tư đáng kể để tăng cường, cải tiến và tích hợp các 

hoạt động thiết kế của nhà máy.

Hãng DELTAMARIN Ltd đã tiến hành thu thập và phân tích số liệu của hơn 50 con tàu 

khách du lịch các cỡ được đóng gần đây. Có một sự khác nhau khá lớn, đôi khi đáng ngạc 

nhiên,  về mức độ sử dụng không gian trên tàu.  Ngoài các nguyên nhân khác thì  có một 

nguyên nhân hợp lý đê giải thích cho điều đó là sự khác nhau về chất lượng và hiệu quả của 

thiết kế. Phân tích chỉ ra rằng các con tàu hiệu quả nhất có hệ số sử dụng không gian trên một 

tấn lightweight lớn hơn những tàu kém hiệu quả nhất tới 40%. 

Vì vậy, công tác thiết kế có một tầm quan trọng sống còn đối với ngành đóng tàu. Mặc dù đã 

có những khoản đầu tư lớn, những công cụ và phương pháp thiết kế khác nhau được xây 

dựng, vẫn còn nhiều những vùng trống để cải tiến và mang lại hiệu quả kinh tế.

5.3 Công tác thiết kế tàu

Có 3 loại thiết kế chính:

 Thiết kế sơ bộ (Pre-design): gồm thiết kế phương án (conceptual design) và thiết kế hợp 

đồng (contract design).
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 Thiết kế cơ bản (basic design): gồm cả thiết kế đăng kiểm (class design).

 Thiết kế chi tiết (detail design).

Nếu xét về quan điểm thiết kế và công cụ được sử dụng, ta có thể phân loại:

 Tính toán CFD (Computational Fluid Dynamics ) để tính thủy động nhằm kiểm tra và tối 

ưu hóa tuyến hình và sức đẩy.

 Thiết kế theo quy phạm nhằm kiểm tra kết cấu tàu trong những điều kiện thiết kế quy 

định.

 Tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEA – Finite Element Analysis) để kiểm 

tra và tối ưu hóa kết cấu tàu trong những điều kiện thiết kế quy định.

 Mô hình hóa vỏ tàu (surface modelling) để làm trơn các vùng mặt vỏ tàu.

 Mô hình hóa vật thể (solid modelling) để tạo mô hình các bộ phận của tàu.

 Mô hình hóa 3 chiều toàn bộ tàu (3D ship product model).

5.3.1 Thiết kế sơ bộ (Pre-design)

Thiết kế sơ bộ được bao gồm cả thiết kế phương án (conceptual design) và thiết kế hợp đồng 

(contract design). Thiết kế sơ bộ chủ yếu dựa trên yêu cầu của chủ tàu và các quy phạm, luật  

hiện hành. Thiết kế sơ bộ có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với sự thành công và lợi nhuận 

của một dự án đóng tàu. Trong thiết kế sơ bộ dùng rất nhiều các loại công cụ thiết kế khác 

nhau và đòi hỏi người thiết kế có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Thiết kế sơ bộ bao 

gồm các công việc sau:

 Chọn các kích thước, hệ số chính, bố trí chung của tàu. Công việc này dựa trên xét đoán, 

kinh nghiệm và tính sáng tạo của người thiết kế. Một số công cụ trí tuệ nhân tạo đã được 

đưa ra gần đây để hỗ trợ công tác này nhưng ứng dụng còn hạn chế. Dự kiến sẽ không có 

những đột phá đáng kể nào trong công tác này.

 Thiết kế sơ bộ dạng vỏ: mặc dù có nhiều các phần mềm CAD chuyên môn hóa, công tác 

này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người thiết kế. Có một số công cụ mới xuất hiện 

cho phép tạo trực tiếp dạng vỏ từ các kích thước và hệ số chính.

 Tính toán thủy tĩnh tàu trên nước lặng: lĩnh vực này đã được hiểu rõ và là một trong 

những lĩnh vực đầu tiên được tính bằng máy tính.

 Tính toán thủy động tàu trên nước lặng: mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh 

vực CFD (chủ yếu liên quan đến việc chuẩn bị mô hình số tiền xử lý và xem kết quả trực  

quan hậu xử lý), các tính toán thủy động CFD chỉ tin cậy khi kết hợp với kết quả thử mô  
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hình tàu hoặc khi với kết quả thử và đo tàu tương tự (tàu mẫu).

 Xác định cấu trúc kết cấu của tàu: xác định các vách, boong cũng như tính trọng lượng,  

thể tích, trọng tâm tàu. Lĩnh vực này được quan tâm nhiều với nhiều bộ phần mềm máy 

tính (chủ yếu của các cơ quan đăng kiểm) hỗ trợ người thiết  kế thử và đánh giá các 

phương án khác nhau.

 Tính toán điều kiện chất tải và tính đi biển: có nhiều bộ phần mềm thương mại hỗ trợ công 

tác này.

 Lập danh mục và yêu cầu kỹ thuật các trang thiết bị chính: công việc ở đây chủ yếu dựa 

trên kinh nghiệm, quy phạm, công ước và luật hàng hải.

Mặc dù có các công cụ máy tính hỗ trợ hầu hết các công tác nêu trên, còn nhiều việc phải làm 

để sử dụng chúng trong một môi trường tích hợp. Áp lực giao tàu trong một thời hạn ngắn, 

khối lượng công việc có tính kỹ thuật tăng cao, môi trường sản xuất phức tạp đã tạo ra ưu tiên 

hàng đầu cho việc tích hợp tất cả các công việc thiết kế sơ bộ.

5.3.2 Thiết kế cơ bản (basic design)

Thiết kế cơ bản dựa trên kết quả thiết kế sơ bộ tập trung vào thỏa mãn các yêu cầu đăng kiểm 

và tạo nên các sơ đồ, bố trí cần thiết cho thiết kế  chi tiết. Một phần hồ sơ thiết kế cơ bản phải 

được chủ tàu thông qua. Thiết kế cơ bản gồm những công việc sau:

 Thiết kế kết cấu thân tàu để đăng kiểm: các phần mềm thiết kế thường do đăng kiểm cung 

cấp.

 Tính toán, thiết kế kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn để đăng kiểm.

 Lập bản vẽ đăng kiểm về kết cấu: chỉ cần một phần bản vẽ chi tiết. Các số liệu cần thiết  

thường có được từ những bước đầu lập mô hình 3 chiều của tàu.

 Danh mục thiết bị: trong phần lớn trường hợp chỉ cần dùng chương trình bảng tính.

 Sơ đồ đi ống, sơ đồ điện và thiết bị đo: dùng những phần mềm đồ họa tương đối đơn giản 

(có một số khả năng tính toán) có thể làm được phần này. Gần đây, việc lập các sơ đồ này  

được thực hiện trên mô hình 3 chiều của tàu ( sơ đồ không gian) để dữ liệu chính xác hơn 

và có thể dùng được cho các bước thiết kế chi tiết sau. Bản vẽ bố trí chung của tàu cũng 

được thực hiện trên mô hình 3 chiều của tàu.

 Cập nhật và/hoặc các sửa đổi để thông qua đăng kiểm.

Nói chung, phần lớn các công cụ phần mềm dùng trong thiết kế cơ bản đã được xác định rõ và 

sử dụng rộng rãi trong các đơn vị thiết kế, đăng kiểm,.. có liên quan. Việc kết nối, tích hợp,  

trao đổi thông tin giữa các công đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế đăng kiểm và thiết kế chi tiết còn 
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có thể nghiên cứu cải tiến thêm được đáng kể.

Thiết kế đăng kiểm là một phần quan trọng của thiết kế cơ bản, tập trung vào việc thỏa mãn 

các yêu cầu của quy phạm. Nhiều cơ quan đăng kiểm cung cấp các bộ phần mềm hoàn chỉnh 

(thường là miễn phí) đáp ứng phần lớn yêu cầu của thiết kế cơ bản. Gần đây, một số tổ chức 

đăng kiểm bắt đầu xây dựng các phần mềm lập mô hình tàu 3 chiều trong đó dự kiến sẽ tích  

hợp (theo phương pháp luận quản lý vòng đời sản phẩm) tất cả các thông tin đăng kiểm về tàu 

từ thiết kế sơ bộ đến kiểm tra định kỳ, ngay cả các lần hoán cải, bảo trì tàu cho đến lúc giải 

bản, phá dỡ.

5.3.3 Thiết kế chi tiết

Phạm vi chủ yếu của thiết kế chi tiết là quá trình đóng tàu. Nói chung, số giờ công thiết kế chi 

tiết cao hơn thiết kế sơ bộ và thiết kế cơ bản nhiều và yêu cầu về trình độ người thiết kế thấp 

hơn. Phần thiết kế chi tiết liên quan đến kết cấu thân tàu có nhiều những bộ phần mềm hỗ trợ.

Trước đây, thiết kế chi tiết thường bắt đầu chỉ khi thiết kế sơ bộ đã hoàn thành và thiết kế 

đăng kiểm đã làm được tương đối nhiều. Hiện nay, do yêu cầu về thời gian giao tàu ngắn hơn, 

khối lượng công việc kỹ thuật trong đóng tàu tăng lên nên thiết kế chi tiết phải bắt đầu sớm 

hơn nhờ áp dụng phương pháp “kỹ thuật đồng thời” (concurrent engineering) và các công cụ 

hợp tác trong quản lý, triển khai thiết kế khác. Giới hạn phân biệt giữa thiết kế sơ bộ, thiết kế 

đăng kiểm và thiết kế chi tiết ngày càng không rõ ràng vì yêu cầu về thời gian từ lúc ký hợp 

đồng đến lúc sản xuất và giao tàu ngày càng ngắn hơn.

Các nhà sản xuất phần mềm đang xây dựng các phần mềm CAD tích hợp mạnh, kết hợp kỹ 

thuật đồng thời, hỗ trợ cả mua sắm vật tư và khai thác các nguồn tài nguyên của nhà máy.

5.4 Các phần mềm thiết kế tàu

5.4.1 Tính toán thủy động

Ngành thủy động tính toán (CFD - Computational fluid dynamics ) thâm nhập vào đóng tàu từ 

các ứng dụng dùng trong quân sự và hàng không vũ trụ qua các viện khoa học, viện nghiên 

cứu và các bể thử mô hình. 

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một phần mềm CFD nào cũng là tìm lời giải của hệ phương 

trình Navier-Stockes cho các dòng chảy tầng và chảy rối 3 chiều biến đổi theo thời  gian xung 

quanh một vật thể có hình dạng bất kỳ. Mục tiêu đó còn xa mới đạt được chủ yếu do chưa 

hiểu hết bản chất vật lý của các hiện tượng liên quan. Đặc biệt, dòng chảy rối phức tạp phía 

đuôi tàu vẫn còn chưa được mô hình hóa một cách thích hợp.

Mặc dù bản thân chỉ riêng các công cụ CFD thì không thể dự đoán được đủ chính xác hành vi  

của một dạng vỏ tàu cho trước trên nước lặng, chúng vẫn là các công cụ thiết kế quý giá dùng 

kết hợp với thử mô hình trong bể thử hoặc dùng để so sánh các phương án vỏ khác nhau.

Page 40 of 59



Do yêu cầu về tiết kiệm nhiên liệu ngày càng cao (vì giá dầu ngày càng tăng) và yêu cầu về 

dao động và tiếng ồn của chân vịt ngày càng thấp (để đảm bảo tính tiện nghi cho tàu nhất là  

tàu khách), nên lĩnh vực sức cản và lực đẩy là lĩnh vực thủy động phát triển nhất. Tuy nhiên, 

chỉ dùng riêng các công cụ CFD chưa thể dự đoán được đặc tính điều khiển và tính đi biển 

của tàu, chưa tính được các điều kiện tải cục bộ của tàu trong những trường hợp nguy hiểm.

Hiện đang có những cố gắng nhằm thiết kế nhanh và chính xác hơn trong giai đoạn đầu thiết 

kế vì các chi phí đóng tàu phần lớn hình thành trong giai đoạn này.

5.4.2 Kết cấu

Công cụ chính để thiết kế kết cấu là các phần mềm của đăng kiểm. Ngoài ra, các bộ phần 

mềm tính theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEA – Finite Element Analysis) gần như đã trở 

thành phần mềm chuẩn như NASTRAN, ANSYS, ABAQUS, …  cũng được dùng để tính kết 

cấu tàu. Các kỹ thuật và phương pháp tính theo phần tử hữu hạn đã gần như được chuẩn hóa 

và phát triển khá tốt. Một lĩnh vực quan trọng có tiến bộ lớn gần đây là kỹ thuật tiền xử lý 

(chuẩn bị mô hình và dữ liệu tính toán) và hậu xử lý (hiện thị trực quan các kết quả tính) trong 

tính toán phần tử hữu hạn. Đó là nhờ khả năng đồ họa của máy tính ngày càng tăng và nhờ 

những kỹ thuật mới trong lập trình hướng đối tượng nên có thể xây dựng được những giao 

diện máy tính dễ hiểu với người sử dụng và chuyên biệt hóa cho tàu.

Cũng như trong lĩnh vực tính toán thủy động, hiện đang có các cố gắng để tính nhanh và 

chính xác hơn kết cấu trong giai đoạn thiết kế đầu, tập trung vào các lĩnh vực sau:

 Xác định nhanh và sớm một mô hình vỏ tính theo phần tử hữu hạn dựa trên những phác 

thảo kết cấu chính.

 Tham số hóa lưới phần tử hữu hạn và sử dụng lại lưới đó.

 Tích hợp việc tạo lưới với các giai đoạn thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết.

Do tính phức tạp của việc tính toán bằng phần tử hữu hạn, yêu cầu người có trình độ cao nên 

các nhà máy đóng tàu cỡ nhỏ và trung bình chỉ sử dụng chúng trong những trường hợp đặc 

biệt.

5.4.3 Dự kiến độ co nhiệt

Độ co do nhiệt khi hàn được xét đến trong quá trình thiết kế chi tiết ở hầu hết các nhà máy 

đóng tàu. Một nửa số nhà máy xác định trị số độ co cho mọi giai đoạn lắp ráp riêng rẽ và do 

đó có thể biết được nguyên nhân và vị trí bị co. Những nhà máy còn lại phân bổ độ co trên chi 

tiết. Ngoài ra, một số nghiên cứu đang tiến hành để có thể tính được trị số độ co cho vùng bị 

co.

Tính toán trị số độ co được làm bằng tay hoặc tự động, hầu hết đều dựa trên các trị số kinh 
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nghiệm. Các chương trình tính độ co hoặc là phần mềm độc lập hoặc tích hợp vào các phần 

mềm CAD. Các giải pháp tích hợp cao được đặc biệt chú ý.

Cách tính độ co bằng phần tử hữu hạn hiện chưa được sử dụng rộng rãi.

5.4.4 Các hệ thống hỗ trợ quyết định

Các phần mềm dựa trên ràng buộc thông minh (Intelligent  constraint  based programmes) 

được sử dụng ở khoảng 20-30% nhà máy, chủ yếu là các nhà máy châu Âu. Các phần mềm đó 

gồm: lập kế hoạch lắp ráp (assembly planning), lập kế hoạch khai thác tài nguyên nhà máy 

(capacity planning) và lập tiến độ (scheduling). Các kết quả nghiên cứu phát triển trong lĩnh 

vực này đang được đánh giá ở Mỹ và châu Âu trong các dự án ESPRIT và EUREKA. 

Các công cụ mô phỏng sản xuất đang được dùng ở khoảng 1/3 số nhà máy đóng tàu trên toàn 

thế giới. Các công cụ này phục vụ cho lập kế hoạch lắp ráp, tiến độ sản xuất, khai thác tài  

nguyên nhà máy và đánh giá các trang thiết bị. Ngoài ra các ứng dụng mô phỏng người máy 

cũng được dùng nhiều. Đang phát triển tiếp các ứng dụng khai thác tài nguyên (tránh các nút 

thắt cổ chai) và mô phỏng người máy.

Các công cụ thực tế ảo (Virtual reality tools) hiện không phổ biến ở châu Âu cũng như ở Mỹ 

trong các công tác thiết kế nội bộ nhà máy cũng như trong đánh giá các phương án sản xuất.  

Chúng được dùng nhiều hơn (khoảng 47% số nhà máy) khi thảo luận với chủ tàu. Khả năng 

phát triển các công cụ này đặc biệt cần đối với các loại tàu phức tạp như tàu khách và nhất là  

tàu quân sự. Các ứng dụng thực tế ảo cần được dùng nhiều hơn để tối ưu hóa các quyết định 

về  kỹ thuật  và  sản  xuất,  đáp ứng nhanh với  các  tiềm năng CAE mới  (Computer  Aided 

Engineering). Đặc biệt:

- Ngắn hạn:

 ứng dụng cho lập kế hoạch lắp ráp và kế hoạch sản xuất

 xây dựng mô phỏng các công tác đóng kết cấu

- Dài hạn:

 Mở rộng việc dùng thực tế ảo vào các ứng dụng nội bộ nhà máy như thiết kế thi 

công.

 Dùng thực tế ảo đa phương tiện (multimedia) trong công tác huấn luyện đào tạo.

5.4.5 Dữ liệu sản xuất và điều khiển phân xưởng

Các hệ điều khiển trực tiếp bằng số (DNC – Direct Numerical Control) được dùng phổ biến 

trong các máy cắt tôn, 75% số nhà máy có máy uốn ống DNC. Ngoài hai loại máy này, 50% 

số nhà máy có các loại máy khác như người máy và các loại máy chuyên môn khác. Các ứng 

dụng PDM (Process Data Management – Quản lý dữ liệu sản xuất) đặc biệt tập trung vào 
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người máy tuy còn chưa được phát triển đầy đủ. Cần có các nghiên cứu tiếp tục để thu thập và 

sử dụng dữ liệu sản xuất tốt hơn nhằm tối ưu hóa các công đoạn, phục vụ các giải pháp tự 

động hóa và đảm bảo chất lượng.

Điều khiển sản xuất tập trung ở phân xưởng hướng mục tiêu vào tự động hóa nhưng chưa đạt  

đến mức phổ biến như Quản lý dữ liệu sản xuất: chỉ 60% trong cắt thép và 50% trong chế tạo 

ống. Vẫn còn hiện tượng điều khiển riêng rẽ từng robot, sự phối hợp giữa các khu vực người  

máy để lên tiến độ chi tiết còn hạn chế (< 40%). 

Các hướng nghiên cứu:

Ngắn hạn:

 Xây dựng các công cụ lập kế hoạch sản xuất kết nối với hệ thống thiết kế để rút ngắn thời 

gian lập kế hoạch và chuẩn bị sản xuất.

 Phát triển các khu vực sản xuất mẫu hướng con người.

 Xây dựng các công cụ lập kế hoạch hàng ngày của phân xưởng cho các công tác gia công 

thép và trang thiết bị dựa trên mạng intranet và tập trung vào giao diện, tổ chức sản xuất.

Dài hạn:

 Điều khiển theo thời gian thực

 Các phương pháp điều khiển năng suất.

5.4.6 Mô hình máy tính 3 chiều

Các loại mô hình không gian trên máy tính hiện vẫn chưa thay thế được mô hình thật bằng 

chất dẻo. Phần lớn các mô hình, kỹ thuật lập mô hình dành riêng cho thiết kế kết cấu và đi 

ống. Mô hình hoàn chỉnh của tàu với mọi chi tiết kỹ thuật còn khá hiếm. 

Nhiều công ty, nhà máy đóng tàu kết hợp với các công ty sản xuất phần mềm CAD lớn đang 

tiến theo hướng xây dựng các phương án đóng tàu dựa trên mô hình tàu và nhà máy tương đối  

hoàn chỉnh. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng vẫn còn phải nghiên cứu nhiều.

5.4.7 Quản lý luồng vật tư 

Hệ thống mã vạch đang được tăng cường sử dụng cho cả thép và trang thiết bị ở quy mô toàn  

cầu. Tuy nhiên, hệ thống theo dõi vật tư online còn chưa được ứng dụng rộng rãi. Các loại 

kho vật tư tự động hóa đã có ở khoảng 1/3 số nhà máy, chủ yếu là các nhà máy đóng các kiểu 

tàu trang thiết bị phức tạp.

Cần có các nghiên cứu tiếp tục về các giải pháp cung ứng vật tư. Các hướng nghiên cứu:

Ngắn hạn:
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 Tăng cường áp dụng hệ thống xếp dỡ tự động trong nhà máy đóng tàu.

 Quản lý luồng vật tư cùng với mô hình dữ liệu tàu

Dài hạn:

 Hệ thống cung ứng vật tư cho sản xuất.

 Hệ thống quản lý vận tải trong sản xuất.

5.4.8 Các phần mềm liên quan đến đóng tàu

Danh sách các gói phần mềm thương mại CAD/CAE dùng cho đóng tàu cho trong bảng 11. 

Các phần mềm về lý thuyết tàu và tính thủy động cho trong bảng 12, các phần mềm đăng 

kiểm cho trong bảng 13. (các bảng này không đưa vào bản dịch, xin xem trong bản gốc –  

người dịch)

Ngoài các phần mềm chuyên môn hóa cho đóng tàu còn có các phần mềm CAD/CAE đa dụng 

cũng được  dùng trong đóng tàu.  Chúng gồm các  phần mềm tính  theo  phần tử  hữu hạn 

(ANSYS, NASTRAN, ABAQUS) và các phần mềm về người máy và CAM (ENVISION, 

ROBCAD).

6 Tích hợp thiết kế, sản xuất và hệ thống cung ứng vật tư

Tích hợp các quá trình đóng tàu chủ yếu nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru của luồng thông tin 

giữa các giai đoạn kỹ thuật, thiết kế, lập kế hoạch sản xuất và sản xuất như trong hình 2. Một 

số vấn đề quan trọng được xét trong phần này là:

 Tích hợp thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết

 Tích hợp thiết kế chi tiết với thiết kế thi công và lập kế hoạch sản xuất.

 Tích hợp thiết kế chi tiết với các hoạt động sản xuất (cắt, tạo hình, hàn) và với việc lập 

trình điều khiển các máy tự động.

 Tích hợp việc lập kế hoạch sản xuất với điều hành các nhà cung cấp vật tư, các nhà 

thầu phụ.

Trong trường hợp lý tưởng có thể xây dựng một hệ thống máy tính thực hiện toàn bộ lưu 

chuyển thông tin trong hình 2. 

Hiện nay, khái niệm “nhà máy đóng tàu lắp ráp” đã trở thành hiện thực tại các nhà máy đóng 

tàu chính ở châu Âu. Kiểu nhà máy đóng tàu này thuê thầu phụ làm các phần việc chính về 

trang thiết bị, thậm chí chìa khóa trao tay từng khu vực trên tàu: buồng máy, các cabin lớn 

hoặc các nhà hàng ăn trên tàu. Trong những khu vực đó mọi chuyện đều do nhà thầu phụ thực 

hiện ngoại trừ các công việc về kết cấu tàu, nhà máy đóng tàu chỉ đóng vai trò phối hợp.
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Cách làm đó đặt ra những yêu cầu mới cho các hệ thống thiết kế, quản lý dự án và quàn lý vật 

tư. Sự phối hợp hiệu quả giữa nhà máy, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp vật tư là yếu tố  

then chốt đảm bảo đóng tàu thành công.

Hiện nay chưa có những công cụ hay phương pháp nào có thể dùng xuyên suốt qua mọi giai 

đoạn thiết kế và kỹ thuật; ngay cả trong mỗi giai đoạn cũng có nhiều hệ thống thường là 

không kết nối hoặc phối hợp được với nhau một cách hiệu quả. 

Trong mỗi nhà máy đóng tàu và các đơn vị liên quan thường có nhiều hệ thống máy tính khác 

nhau hoạt động thiếu sự tích hợp với nhau. Dữ liệu phân tán trên các hệ thống máy tính khác 

nhau không nằm trong một mô hình sản phẩm chung; do đó dữ liệu trong mỗi hệ thống có 

cuộc sống riêng của chúng. Việc phối hợp dữ liệu mất nhiều thời gian và thường chỉ có hiệu 

quả trong thời gian đóng tàu.

6.1 Tích hợp thiết kế cơ bản với thiết kế chi tiết

Trong thiết kế cơ bản các đặc tính chính của tàu như bố trí buống máy, sơ đồ các hệ thống,… 

đã được xác định chính xác.  Các đặc tả kỹ thuật (specifications) được phát biểu rõ ràng. 

Người thiết kế chi tiết lấy các thông tin đó từ các bản vẽ thiết kế cơ bản, do đó kết quả phụ 

thuộc vào trình độ và tính cẩn thận khi đọc bản vẽ.

Hiện nay trong một số hệ thống thiết kế 3 chiều các dữ liệu liên quan được lưu trữ trong một 

cơ sở dữ liệu để sử dụng khi thiết kế chi tiết. Do đó loại trừ được các sai sót của người thiết  

kế.

Dữ liệu cũng cần được trao đổi với hệ thống mua sắm, vận chuyển vật tư. Đây là một quá 

trình phức tạp vì thiết kế cơ bản cần thông tin về trang thiết bị, thông tin này lại chỉ chính xác  

khi có quyết định về mua sắm. Quá trình mua sắm cần xử lý kỹ thuật, thời hạn cần có vật tư 

trong lịch đóng tàu quyết định tiến độ mua vật tư. Vì phần lớn giá tàu nằm ở giá vật tư nên sự 

phát triển hệ thống tích hợp như nêu trên là rất quan trọng trong tương lai.

6.2 Tích hợp thiết kế chi tiết với các hoạt động sản xuất.

Việc tích hợp thiết kế với các công cụ sản xuất hiện nay đã trở thành thực tế. Các thiết kế 3 

chiều đã tạo ra tất cả các dữ liệu hình học và vật liệu cần thiết cho các máy gia công. Điển 

hình là các thông tin về cắt tôn, cắt và uốn ống đã được đưa trực tiếp từ máy tính thiết kế vào 

máy gia công.

6.3 Tích hợp quá trình lập kế hoạch sản xuất

Chức năng của việc lập kế hoạch sản xuất là đảm bảo rằng mọi điều kiện cần để sản xuất 

được thỏa mãn. Nghĩa là có đủ mặt bằng, thợ, máy móc công cụ, vật tư, bản vẽ, nhà thầu 

phụ… tại đúng chỗ và đúng thời điểm cần đến.
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Các nhà máy đóng tàu hiện đang sử dụng nhiều hệ quản lý sản xuất khác nhau nhưng phần 

lớn các hệ đó đều thiếu những phần như quản lý nhà thầu phụ hoặc theo dõi tiến độ thực hiện.

Việc điều khiển luồng vật tư là một trong những nhiệm vụ chính của công tác lập kế hoạch 

sản xuất. Công việc này bắt đầu trước cả khi ký hợp đồng đóng tàu vì khi đó đã có quyết định  

dùng các loại vật tư chính (ví dụ máy chính). Tiến độ mua sắm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đóng 

tàu và cả tiến độ thiết kế. Các công việc khoán trọn gói cho các nhà thầu phụ cũng thuộc loại 

mua sắm vật tư này. Đặc biệt việc theo dõi các công việc thầu phụ nên được tích hợp rất chặt 

chẽ với hệ thống quản lý riêng của nhà máy.

Quá trình đóng một con tàu là một mạng lưới rất lớn các công việc khác nhau, phụ thuộc vào 

nhau rất nhiều và rất phức tạp. Tuy vậy mặc dù các loại tàu có khác nhau, quá trình đóng tàu 

vẫn có nhiều điểm chung. Vì vậy có thể mô tả chúng một cách đủ chính xác để tạo nên những 

phần mềm thích hợp.

Nhà máy đóng tàu ảo (mô phỏng các công đoạn đóng tàu trên máy tính) có thể là một công cụ 

tương lai trong việc tích hợp và quản lý nhà máy đóng tàu thật. Các công cụ ảo tương tự đã 

được sử dụng trong ngành công nghiệp ôtô. Mô hình nhà máy đóng tàu ảo nên được tích hợp 

với mô hình tàu (chứa tất cả các thông tin về tàu trong một cơ sở dữ liệu). Hai mô hình đó 

phối hợp lại sẽ là một công cụ mạnh để điều hành mạng lưới các nhà cung cấp vật tư, nhà 

thầu phụ và các nguồn lực của bản thân nhà máy đóng tàu.

6.4 Mô hình tàu

Hiện nay, các nhà máy đóng tàu cũng như các công ty vận tải tập trung vào công việc chính  

của họ và thuê thầu phụ phần lớn các công việc hỗ trợ. Điều đó nhằm giam chi phí và giữ 

thăng bằng năng lực trong một thị trường nhiều biến động. Mô hình tàu trở nên một yếu tố cơ 

bản đối với nhà máy đóng tàu, chủ tàu, đăng kiểm và các nhà thầu phụ. Trong giai đoạn đầu 

thì hợp đồng là đủ đối với nhà máy, nhưng khi các hệ thống chính, các không gian chính trên 

tàu đã được giao cho thầu phụ thì mô hình tàu với đầy đủ các  thông tin có tầm quan trọng 

sống còn.

Để có thể phục vụ cho quá trình đóng tàu từ những ý tưởng ban đầu đến lúc bàn giao, thậm 

chí cả trong quá trình khai thác và phá dỡ tàu, cần phải có một mô hình tàu với đầy đủ thông 

tin cần thiết. Thời gian cũng là một thông số cơ bản vì vậy mô hình là mô hình 4 chiều.

Hãng DELTAMARIN đã phối hợp với một nhà sản xuất phần mềm CAD làm việc hơn 2 năm 

để tạo ra một mô hình tàu 4 chiều ngay tại những giai đoạn thiết kế đầu sớm nhất có thể và 

thích hợp với mọi công việc khác nhau trong quá trình đóng tàu. Thực tế ảo (virtual reality) đã 

trở thành một bộ phận quan trọng và hiện nay chúng ta đang nói đến thực tế ảo 4 chiều, trong 

đó chiều thứ tư là thời gian.
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Mô hình tàu thực tế ảo đầu tiên đã được xây dựng vào xuân-hè năm 1998 cho một dự án đóng 

tàu khách. Những thử nghiệm đầu tiên tỏ ra tốt hơn chờ đợi và nhà máy yêu cầu một mô hình 

thực tế ảo đầy đủ bao gồm cả các khu vực bên ngoài, công cộng như cabin và các khu dịch vụ 

chọn lọc. Vấn đề là phải nhìn thấy trực quan thiết kế các khu vực đó. Mọi người có liên quan 

có thể dễ dàng trình bày, xem xét, hiểu và thảo luận về những điểm đặc biệt như một cái cửa 

không đối xứng, một hành lanh cho khách dọc vách ngang phía trước, v.v… Các phương án 

khác nhau cho cùng một vấn đề có thể dễ dàng được chuẩn bị, đưa ra xem xét và chọn lựa. 

Hình 7 dưới đây giới thiệu một mô hình tiêu biểu trong giai đoạn thiết kế. 

Hình 7: Mô hình tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu

Một vài kết luận:

 Số giờ công chuẩn bị mô hình ảo không nhiều hơn số giờ công làm bản vẽ bố trí chung. 

Sau khi có mô hình, các bản vẽ có thể xuất trực tiếp từ mô hình 4 chiều không cần phải vẽ 

lại.

 Xem và giới thiệu các ý tưởng mới, cách bố trí các không gian,… bằng mô hình ảo dễ hơn 

và hiệu quả hơn là xem qua bản vẽ, thậm chí hơn cả xem trên mô hình thật.

 Dùng mô hình ảo để thảo luận với chủ tàu, nhà máy, nhà thiết kế, nhà thầu phụ,… rất đơn  

giản. Có thể “đi” vào trong mô hình, xem mọi ngóc ngách trong đó.

 Các phương án khác nhau có thể cho hiển thị đồng thời và xem xét, so sánh từng phương 

án. 

 Các thay đổi nhỏ có thể làm ngay trong cuộc họp (màu sắc, ánh sáng, nội thất, cách bố trí,  

v.v…). Các thay đổi lớn có thể làm qua đêm để sáng hôm sau họp tiếp.

 Kết quả các thay đổi hoặc các phương án khác nhau hiện ra ngay lập tức do đó việc quyết  

định dễ hơn và chắc chắn hơn.

 Chức năng của các khu vực có thể kiểm tra bằng các chương trình mô phỏng ngay trên mô 
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hình ảo. Ví dụ: sự hoạt động của hệ thống boong ro-ro, quá trình xếp dỡ bất kỳ loại hàng 

nào, sự di chuyển của luồng khách đi lại, các tình huống thoát hiểm, xếp dỡ hành lý, v.v…

 Ngoài ra, mô hình tàu ảo có thể kết nối với bất kỳ một mô hình cảng hoặc mô hình biển để 

xem xét các tình huống ra vào cảng, vận hành trên biển,…

Tất cả những điều nói trên có thể làm ngay cả trước khi ký hợp đồng đóng tàu dựa trên một  

mô hình tàu duy nhất. Một mô hình tàu ảo chi tiết dùng làm tài liệu kỹ thuật của hợp đồng 

(ghi trên đĩa CD-ROM) cho phép triển khai lập tức các công đoạn tiếp sau (thiết kế, mua sắm, 

lập kế hoạch sản xuất,…) ngay sau khi ký hợp đồng.

Cũng mô hình đó có thể dùng làm cơ sở cho thiết kế kiến trúc, cho mô tả các đặc tính kỹ thuật 

của tàu, cho công tác lập kế hoạch sản xuất. Nhờ thế giảm bớt các rủi ro, tiết kiệm giờ công 

và rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất.

Thiết kế kết cấu cơ bản có thể làm trên cùng mô hình và chia sẻ thông tin với đăng kiểm. Các  

sơ đồ các hệ thống cũng có thể làm trên cùng mô hình kể cả các đặc tính của hệ thống cũng 

như dành chỗ cho đi dây, đi ống. Mô hình đã bổ xung các hệ thống chính, trang thiết bị chính 

sẽ dùng làm cơ sở để làm các hợp đồng thầu phụ, lập kế hoạch sản xuất chi tiết và lập các bản 

vẽ thi công.

DELTAMARIN đã chuẩn bị một mô hình thiết kế đầy đủ đầu tiên cho một tàu cấp “Vantage”  

(xem hình 8). Sau đó các mô hình chi tiết buồng lái (hình 9), buồng máy (hình 11) được bổ 

xung kèm theo các mô phỏng hoạt động để kiểm tra tính năng các khu vực đó.
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Hình 8: Hình dáng bên ngoài tàu 

Hình 9: Buồng lái ảo

Hình 11: Buồng máy ảo để kiểm tra hoạt động.
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6.5 Mô phỏng các quá trình

Mô hình tàu ảo cũng dùng làm cơ sở để mô phỏng các quá trình hoạt động có liên quan. Ví 

dụ, nhà máy đóng tàu có thể mô phỏng các công đoạn lắp ráp tổng đoạn, lắp ráp trang thiết bị, 

đấu đà,… để kiểm tra diện tích mặt bằng, luồng vật tư, các giai đoạn quan trọng, v.v… Các 

bước mô phỏng như sau:

 Mô hình tàu ảo 4 chiều bao gồm kết cấu, các hệ thống ống chính, hệ thống thông gió, dây  

điện và các trang thiết bị chính trong giai đoạn thiết kế cơ bản được chia thành các cụm 

kết cấu, phân tổng đoạn theo kế hoạch lắp ráp.

 Lập mô hình nhà máy đóng tàu ảo với các tuyến sản xuất, cần cẩu, phân xưởng trang thiết 

bị,…

 Mô phỏng (simulation) các công đoạn cần thiết trong quá trình đóng

Việc mô phỏng các công đoạn sản xuất có các ưu điểm sau:

 Các phương án sản xuất khác nhau có thể được xem xét dễ dàng, trực quan và chính xác.

 Các bên liên quan nhanh chóng hiểu được công đoạn và phần việc của họ trong đó.

 Dễ dàng chứng minh được hiệu quả của việc đóng các môđun, diện tích cần cho lắp trang 

thiết bị, …

Ưu điểm chính đối với các nhà thầu phụ là họ có thể có được các số liệu kỹ thuật, mô tả quá 

trình lắp đặt ngay cả trước khi hợp đồng được ký, do đó có thể chuẩn bị kế hoạch và thiết kế  

chi tiết thích hợp.

Các phần mềm lập kế hoạch, tiến độ, theo dõi thi công có thể kết nối vào mô hình 4 chiều và 

cập nhật tiến độ cùng với mô hình. Hình 12 dưới đây là mô phỏng quá trình lắp ráp tổng đoạn 

của tàu khách ro-ro tại nhà máy đóng tàu Hellenic.

Hình 12: Mô phỏng ảo tại nhà máy đóng tàu Hellenic

Hiện nay, số giờ công thiết kế cho một tàu khách du lịch có thể lên đến 100 000 công tùy 

thuộc vào mức độ và chất lượng thiết kế cơ bản, tính thành tiền là khoảng 5-10 triệu USD. 
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Hiệu quả của việc dùng mô hình sản phẩm ảo phù hợp vào giai đoạn đầu thiết kế là rất lớn.

7 Các công nghệ mới và hoạt động nghiên cứu phát triển

7.1 Các cuộc hội thảo gần đây về ứng dụng tin học trong đóng tàu

Các báo cáo công bố hoặc trình bày tại các hội thảo khoa học liên quan đến quá trình tự động  

hóa và tích hợp hóa trong đóng tàu là những chỉ dẫn tốt cho các khuynh hướng nghiên cứu 

khoa học trong ngành. Có ba cuộc hội thảo gần đây: một cuộc tại Nhật năm 1998, một cuộc 

tại Mỹ (ICCAS 99) và một cuộc tại châu Âu (COMPIT 2000).

7.1.1 Ứng dụng tin học vào đóng tàu và hàng hải

Hội thảo về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công nghiệp đóng tàu và hàng hải” do Ủy 

ban Công nghệ Thông tin thuộc hội các nhà thiết kế tàu Nhật bản tổ chức tại Tokyo tháng 12 

năm 1998.

Lịch sử phát triển của các hệ thống sản xuất tích hợp với máy tính (CIM - Computer Integ-

rated Manufacturing) đã được trình bày. Theo kết quả điều tra xem các nhà máy đóng tàu 

Nhật đánh giá tình trạng hiện nay và hiệu quả các hệ thống CIM của họ như thế nào, mức độ 

đạt được mục tiêu đề ra là khoảng 70%. Mức độ tiết kiệm giờ công là khoảng 20% trong thiết 

kế và khoảng 30% trong sản xuất so với năm 1989. Trong số nhiều ưu điểm của hệ thống 

CIM, ưu điểm lớn nhất là dễ dàng tối ưu hóa các quá trình sản xuất và lập kế hoạch. Các báo 

cáo chính liên quan đến tự động hóa và tích hợp hóa trong đóng tàu là:

Tình hình ứng dụng CIM trong các nhà máy đóng tàu Nhật bản. 

Các nhà máy đóng tàu chính đã hợp tác xây dựng khái niệm CIM trong đóng tàu và khuôn 

khổ hệ thống CIM trong thập niên 90. Mỗi nhà máy xây dựng hệ thống CIM riêng của mình 

từng bước một, ứng dụng các kết quả của dự án chung. 

Tổng quan về hệ thống CIM tiên tiến (Advanced CIM-ACIM) trong đóng tàu.

Dự án ACIM bắt đầu năm 1997, dự kiến kéo dài 3 năm dưới sự bảo trợ của Ship and Ocean 

Foundation. Mục tiêu của ACIM là tăng cường các hệ thống CIM hiện tại nhờ ứng dụng 

mạnh công nghệ thông tin hiện đại và dùng các tài nguyên về CIM đã có được trong các dự án 

trước, đưa ACIM vào ứng dụng thực tế. Dự án này thử xác lập một sự hợp tác kỹ thuật hiệu 

quả và linh hoạt trong nhà máy trên cơ sở chia sẻ kiến thức giữa các bộ phận nhờ xây dựng 

một mô hình sản xuất/sản phẩm thực tiễn và môi trường tích hợp phần mềm để các hệ thống 

và các kỹ sư có thể làm việc được với nhau trên mạng.

Công nghệ thông tin hỗ trợ hợp tác tốt hơn giữa công nghiệp đóng tàu với công nghiệp 

vận tải, công nghiệp chế tạo máy, thiết bị.

Báo cáo này mô tả các dự án trao đổi thông tin giữa ba ngành công nghiệp (đóng tàu, hàng hải 

và chế tạo máy) và cả với các tổ chức đăng kiểm. Dự án đầu tiên tiến hành một loạt thí 

nghiệm để xác định công nghệ lõi cho việc trao đổi thông tin điện tử giữa các nhà đóng tàu, 
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chủ tàu và đăng kiểm. Dự án thứ hai và thứ ba mở rộng phạm vi trao đổi thông tin đến mức 

dữ liệu kỹ thuật giữa các nhà đóng tàu và các nhà cung cấp máy móc, trang thiết bị. Báo cáo 

cũng chỉ ra rằng cần phải có nhiều cố gắng hơn để tiêu chuẩn hóa các dữ liệu cần trao đổi.

7.1.2 ICCAS ‘99

Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về ứng dụng máy tính trong đóng tàu (the 10th International 

Conference  on  Computer  Applications  in  Shipbuilding  –  ICCAS)  do  đại  học  kỹ  thuật 

Massachusetts tổ chức tháng 6/1999. 

Thừa nhận tầm quan trọng của máy tính và việc máy tính hóa trong ngành đóng tàu, hội thảo 

này xem xét lại các kinh nghiệm ứng dụng đã làm và hướng về các công nghệ mới trong tin 

học sẽ trở thành cơ sở cho thế hệ mới các hệ thống máy tính trong các nhà máy đóng tàu. Các 

chủ đề chính:

Thiết kế sơ bộ: thiết kế thầu, thiết kế phương án, bố trí chung, dự toán giá và công; 19 báo 

cáo.

Thiết kế chi tiết và thiết kế thi công: thiết kế tuyến hình, kết cấu, tính thủy động, thiết kế máy, 

vỏ và thiết bị, khai triển tôn vỏ, liên kết với các nhà cung cấp; 3 báo cáo.

Chế tạo và lắp ráp: sơ chế, chế tạo chi tiết, lắp ráp, đấu đà, tự động hóa, người máy, tiêu 

chuẩn hóa chi tiết, kiểm soát độ chính xác, mô phỏng quá trình lắp ráp; 13 báo cáo.

Kiểm tra và Bảo trì: tiêu chuẩn kiểm tra, độ tin cậy, …

Các hệ CAD/CAM/CIM: thiết  kế,  chế tạo và bảo trì;  CIM trong đóng tàu,  biểu diễn vỏ, 

phương pháp luận mô hình hóa; 9 báo cáo.

Mô hình hóa tàu: công nghệ mô hình hóa, các hệ mô hình hóa sản phẩm nói chung, cơ sở dữ 

liệu hướng đối tượng, STEP, EDI; 17 báo cáo.

Công nghệ thông tin mới: thực tế ảo, các hệ thiết kế và chế tạo tự động, chia sẻ dữ liệu và 

kiến thức, chuẩn thông tin,; 3 báo cáo.

Điều hành và Quản lý: 15 báo cáo.

Hạ tầng công nghệ thông tin: 6 báo cáo.

Có hai kết luận rút ra từ tìm hiểu chương trình hội thảo:

 Rất ít báo cáo về người máy và tự động hóa trong đóng tàu

 Có một số lượng báo cáo khá lớn về mô hình hóa sản phẩm, kỹ thuật hợp tác và kỹ 

thuật đồng thời, tiêu chuẩn hóa, trao đổi dữ liệu,…

Đó là một chỉ dẫn khác về tầm quan trọng của việc tích hợp các giai đoạn thiết kế khác nhau 

giữa chúng với nhau và với sản xuất, kế hoạch.
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7.1.3 COMPIT 2000

Hội thảo COMPIT 2000 tiến hành tại Berlin tháng 3/2000. Nhiều người tham dự đến từ các 

viện nghiên cứu. Với khuynh hướng tin học rõ rệt, hội thảo này tập trung vào các chủ đề về tự 

động hóa và tích hợp hóa trong đóng tàu. Các chủ đề chính là:

 CAD/CAM/Robot

 CIM/CAP

 Tiêu chuẩn tin học/Trao đổi dữ liệu điện tử/Công nghệ mạng

 Hệ thông tin quản lý/Hệ thông tin điều hành

 Trí thông minh nhân tạo

 Các khía cạnh quản lý, luật pháp, kinh tế của tin học

7.2 Các dự án nghiên cứu và phát triển gần đây liên quan đến tự động hóa và tích  

hợp hóa.

7.2.1 Dự án ROWER II

Việc hàn các mép phân tổng đoạn tàu khi lắp ráp đấu đà trong ụ hoặc trên triền, đà, nhất là 

phía bên trong tàu, đều phải hàn thủ công. Điều kiện làm việc của thợ hàn khó khăn và chi phí 

cao. 

Nghiên cứu các máy hàn tự động để tự động hóa công đoạn này có các lợi điểm sau:

 Tăng năng suất lên 3,6 lần nhờ tăng thời gian sống của cung hồ quang.

 Giảm 10% thời gian lắp ráp trên triền hoặc ụ, hiện đang là một điểm thắt cổ chai trong quá 

trình đóng tàu, do đó tăng lượng thông qua ụ.

 Chất lượng mối hàn tốt hơn nhờ tự động hóa, giảm được 20 – 10% mối hàn khuyết tật.

 Cải thiện điều kiện làm việc của thợ hàn.

Dự án ROWER II nhằm xây dựng một hệ thống hàn tự động gồm:

 Một sàn di động nhẹ lắp các thiết bị hàn để đưa thiết bị vào khu vực hàn

 Một tay máy lắp mỏ hàn 

 Thiết bị hàn: bộ nguồn, bộ cấp dây hàn, mỏ hàn,…

 Hệ thống quan sát đo chính xác vùng công tác (vị trí và hình dạng) trước khi hàn.

 Bàn điều khiển để lập trình và theo dõi hệ thống từ bên ngoài vùng hàn.
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 Hệ thống kiểm tra chất lượng mối hàn từ xa.

7.2.2 SNAKE

Dự án này nghiên cứu chế tạo một loại người máy tự động có thể vươn tới những vùng ngóc 

ngách, chật hẹp tự động thực hiện các công việc hàn, làm sạch, sơn. Tại những khu vực như 

vậy trên tàu, nếu đưa công nhân vào làm thì khó làm, năng suất thấp, chi phí cao, nguy hiểm 

và môi trường làm việc độc hại. 

Chi tiết về dự án xem tại www.ims.org/index2.htm

7.2.3 FANTASTIC

Hiện nay, phương pháp luận thiết kế tàu vẫn là “thử, nếu không được thì sửa” (“trial and 

error”) không thích hợp với yêu cầu thị trường đương tăng nhanh. Các nhà đóng tàu châu Âu 

chính xem điều đó như một hạn chế quan trọng cho tính cạnh tranh của mình nên đã đóng góp 

cùng nhau cải tiến phương pháp thiết kế. Tập trung vào hai thành phần có tính chất quyết định 

là dựng mô hình hình học và tính toán thủy động, đã lập ra một phương pháp thiết kế tính  

năng mới cho phép tạo vỏ một cách hiệu quả, thay đổi các tham số một cách hệ thống, phân 

tích sức cản tốt và đánh giá tính hợp lý của dạng vỏ. Một kỹ thuật mới về mô hình hóa vỏ theo 

tham số được xây dựng để tối ưu dạng vỏ trong cả hai giai đoạn thiết kế ban đầu và thiết kế cơ 

bản sau đó. Các phương pháp mô phỏng số hóa sẽ được cải tiến, các thủ tục tối ưu hóa được 

thiết lập. Một hệ thống mở, môđun hóa tích hợp tất cả các công cụ cần thiết được xây dựng và 

áp dụng cho cả bể thử và nhà máy.

Dự án này kéo dài 3 năm, bắt đầu vào đầu năm 2000, do FINCANTIERI S.p.A điều phối, có 

sự tham dự của CETENA S.p.A, nhà máy đóng tàu BAZAN, công ty phần mềm NAPA và 

các công ty, viện nghiên cứu quan trọng khác của châu Âu.

7.2.4 DOCKWELDER

Mục tiêu chính của dự án này là tăng tính cạnh tranh của ngành đóng tàu châu Âu bằng cách 

tự động hóa khoảng 30% công việc hàn trong ụ và do đó tăng năng suất lên 10%. Ngoài ra, dự 

án cũng nhằm cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe của thợ hàn trong khu vực 

đấu đà.

Các mục tiêu cụ thể:

 Tổng quan về hàn tự động trong khu vực đấu đà

 Chế tạo một tay máy hàn linh hoạt trong các vùng kín của kết cấu vỏ và thực nghiệm 

trong điều kiện hiện trường các nhà máy đóng tàu.

 Chế tạo và tích hợp hệ thống điều khiển và lập trình di chuyển tay máy.

 Chế tạo và tích hợp hệ thống điều khiển quá trình hàn có thể hàn được các vùng có 
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khe hở lớn khi đầu đà.

Các giải pháp cho trong các hình 13 và 14 dưới đây.

Hình 13: Mô phỏng giải pháp của DOCKWELDER
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Hình 14: Mô phỏng giải pháp của DOCKWELDER

Ngoài các dự án trên còn một số dự án nữa xin xem trong bản tiếng Anh.

7.3 Các dự án nghiên cứu phát triển liên quan đến tích hợp

Con số các dự án của EU hoặc của từng nước cũng như số các báo cáo trong các hội thảo liên 

quan đến tích hợp là rất nhiều. Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu của các công ty, các 

nhà sản xuất phần mềm CAD lớn. Các lĩnh vực chính trong các công trình nói trên là:

 Tích hợp thiết kế tàu với thiết kế thi công và lập kế hoạch sản xuất.

 Trao đổi dữ liệu

 Kỹ thuật đồng thời (Concurrent engineering).

 Nhà máy ảo

 Tích hợp các giai đoạn thiết kế khác nhau, tiêu chuẩn hóa.

7.4 Các công nghệ sản xuất mới

Có nhiều công nghệ mới đã hoặc sẽ được sử dụng trong các nhà máy đóng tàu châu Âu:

 Công nghệ hàn, cắt bằng laser

 Các loại vật liệu mới (nhôm, composite hoặc sandwich).

 Các kỹ thuật ghép nối mới

Bản thân các công nghệ nói trên riêng lẻ không làm thay đổi nhiều ngành đóng tàu. Tuy nhiên 

các thiết bị chuyên dùng và know-how cần thiết cho các công nghệ đó cùng với các kiểu tàu 

mới phải đóng có thể tạo xúc tác cho việc chuyển các nhà máy đóng tàu châu Âu thành các 

nhà máy ảo, cho việc hình thành mạng các nhà máy có tính công nghệ cao và các nhà cung 

cấp trong tương lai. 
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8 Kết luận

8.1 Một môi trường kinh doanh đầy thử thách

Hiện tượng cung vượt quá cầu chủ yếu trong khu vực đóng tàu thương mại đã làm giảm giá 

tàu rất lớn (từ 15% đến 30% so với giá năm 1998). Tình hình thị trường đã làm tăng nhanh 

khuynh hướng của các nhà đóng tàu châu Âu chuyển sang đóng các loại tàu có tính kỹ thuật  

cao và cần có những know-how chuyên môn như tàu chở container, LNG, LPG, tàu nạo vét,  

tàu du lịch và chở khách cao cấp.

Tính phức tạp của tàu tăng lên nghĩa là tầm quan trọng của các công việc đóng vỏ thép giảm 

đi (đôi khi xuống dưới 20% tổng chi phí), tầm quan trọng của thiết kế, lập kế hoạch sản xuất 

và quản lý tăng lên (tới trên 10% tổng chi phí của một tàu khách hiện đại). Thời hạn đóng tàu 

rất ngắn do cạnh tranh và thị trường phát triển nhanh càng làm tăng yêu cầu hiệu quả của thiết 

kế, lập kế hoạch và quản lý. 

Trước đây, các nhà máy đóng tàu làm hầu hết các công đoạn cần thiết. Ngày nay, phần lớn 

các nhà máy đóng tàu tiên tiến chuyển nhanh sang hình thức “nhà máy lắp ráp tàu”, sử dụng 

rất nhiều các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp theo dạng chìa khóa trao tay.

8.2 Cơ khí hóa hơn là tự động hóa hoàn toàn.

Tự động hóa cao không phải là ưu tiên hàng đầu của ngành đóng tàu. Bản chất của ngành 

đóng tàu là sản xuất đơn chiếc, rất ít các nguyên công lặp lại do đó khó tự động hóa một cách 

có hiệu quả. Những công đoạn đầu của quá trình đóng vỏ thép (vạch dấu, cắt, chế tạo các cụm 

chi tiết phẳng,…) rất thích hợp để tự động hóa. Chế tạo các cụm chi tiết khối, lắp ráp phân 

tổng đoạn và các công việc trên ụ rất khó tự động hóa hoặc người máy hóa: công nghệ người 

máy còn chưa đáp ứng được các giải pháp có tính kinh tế.

Các công việc đóng vỏ về mặt kỹ thuật là dễ tự động hóa nhất, nhưng hiện nay tầm quan trọng 

của đóng vỏ giảm do đó việc đầu tư vào tự động hóa phần công việc này cần được cân nhắc.

Tuy nhiên, nhu cầu tránh cho công nhân khỏi những công việc nhàm chán, độc hại và nguy 

hiểm sẽ thúc đẩy việc tìm ra những giải pháp thông minh mới cho ngay cả các giai đoạn cuối 

cùng của việc đóng vỏ và lắp trang thiết bị. Ở tầm ngắn và trung hạn, các giải pháp đó hướng 

vào việc cơ khí hóa thông minh hoặc dùng người máy hỗ trợ. Về dài hạn, khi các điều kiện 

công nghệ chín muồi, các công việc đó chắc chắn sẽ phải dùng người máy.

Các công việc về trang thiết bị cũng đã bắt đầu được tự động hóa, chủ yếu ở mức phân xưởng 

hoặc ở các nhà thầu phụ.

8.3 Ưu tiên cao cho tích hợp

Hiệu quả của thiết kế tàu có tầm quan trọng sống còn đối với ngành đóng tàu. Mặc dù đã có 
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những khoản đầu tư lớn vào xây dựng các công cụ và phương pháp thiết kế khác nhau, vẫn 

còn nhiều khả năng cải thiện thiết kế và thu được hiệu quả kinh tế đáng kể. Các công việc 

thiết kế (bao gồm cả việc lập kế hoạch sản xuất và quản lý sản xuất) không chỉ là một phần 

chi phí quan trọng trong tổng chi phí tàu mà còn tác động lớn lên các khoản chi phí khác (sản 

xuất, mua sắm vật tư, thời hạn giao tàu,…). 

Hiện nay, các nhà máy đóng tàu châu Âu đã sử dụng nhiều các loại công cụ CAD, CAE, 

CAM, CIM và ERP. Vấn đề chính là sự hợp tác hiệu quả của kỹ thuật và sản xuất.

Tóm lại ở tầm ngắn và trung hạn, việc tăng năng suất chủ yếu có thể đạt được nhờ hợp lý hóa  

các công đoạn, lập kế hoạch sản xuất tốt và tích hợp hơn là nhờ tự động hóa. Mục tiêu cuối 

cùng là tạo nên một nhà máy đóng tàu ảo làm việc trong một môi trường kỹ thuật, sản xuất 

hợp tác và đồng thời kết hợp với một mạng lưới các nhà cung cấp, nhà thầu phụ chuyên 

nghiệp. Khái niệm trung tâm của môi trường đó là mô hình tàu 4 chiều.
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