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1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

An toàn hồ đập nói chung và đập đất nói
riêng luôn là vấn đề thời sự. Với đập đất,
thấm có thể gây mất ổn định trượt, mất ổn
định thấm, mất nước quá giới hạn... Trong
thực tế quản lý đập đất có giá trị các yếu tố
thấm quan trắc được, nhưng chưa có chuẩn
định lượng nào để đánh giá. Báo cáo trình
bày kết quả nghiên cứu xác lập định lượng
một số tiêu chí thấm giới hạn an toàn đập đất
vừa và nhỏ. Đó là: đường bão hòa giới hạn
trên (ĐBHGHT), đường bão hòa giới hạn
dưới (ĐBHGHD), độ cao thoát nước giới hạn
agh, Chiều dài thoát nước giới hạn Lgh, Lưu
lượng thấm giới hạn qgh - hình 1.

Áp dụng phương pháp phân tích lý luận để
lựa chọn mặt cắt tính toán, trường hợp tính
toán, các điều kiện biên. Sau đó dụng các
phần mềm để tìm các chuẩn định lượng của
từng tiêu chí. Kết quả được tập hợp thành các
biểu đồ phục vụ cho quản lý.

§ Ønh ®Ëp
MNTL

Vï ng
kh«ng

§ - êng b· o hßa gií i h¹ n trª n Kminmin =[K]cp
an toµn

mt

Vï ng
m
an toµn h
Vï ng
an toµn
Vï ng
cao
an toµn

Vï ng kh«ng an toµn

§ - êng b· o hßa gií i h¹ n d- í iJra max =[Jk]cp

§ - êng b· o hßa Kminmin =1.2[K]cp

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU [1]

3.1. Đề xuất một số tiêu chí thấm
3.1.1. Đường bão hòa giới hạn trên
ĐBHGHT là đường bão hòa ở vị trí cao
nhất mà ứng với nó hệ số ổn định mái hạ lưu
đập là Kmin=Kcp và Kmin=1,2Kcp ứng với mỗi
một mặt cắt tính toán và một trường hợp tính
toán. ĐBHGHT chia đập ra 3 vùng: vùng
mất an toàn, vùng an toàn và vùng an toàn
cao của ổn định trượt mái đập.

gh

3.1.2. Đường bão hòa giới hạn dưới

Jra max =[Jk]cp/1.2

Hình 1: Đường bão hòa giới hạn, agh, Lgh
MNTL(m)

An toµn cao
An toµn

ĐBHGHD là đường bão hòa thấp nhất mà
ứng với nó Gradient của dòng thấm trong
thân đập là Jra max=Jcp và Jra max=Jcp /1,2 ứng
với mỗi một mặt cắt tính toán và một trường
hợp tính toán. ĐBHGHD chia đập ra 3 vùng:
vùng an toàn cao, vùng an toàn và vùng mất
an toàn của đập về ổn định thấm.
3.1.3. Độ cao thoát nước giới hạn agh

Kh«ng an toµn

K=[K];

K=1,2[K]

agh(m)

Hình 2: Biểu đồ quan hệ (agh ~ MNTL)
Hai đường quan hệ này chia không gian
ra 3 vùng: an toàn cao, vùng an toàn và
mất an toàn của đập về ổn định mái đập

agh là độ cao thoát nước ứng với
ĐBHGHT (hình 1). agh được xác định cho
mỗi một trường hợp, mỗi mặt cắt. Từ đó lập
được quan hệ (agh ~ MNTL) ứng với
Kmin=Kcp và quan hệ (agh ~ MNTL) ứng với
Kmin=1,2Kcp (hình 2).
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trắc về thấm, các báo cáo kiểm tra, nhật ký.
Đối với đập đang xử dụng cần cập nhật.

3.1.4. Chiều dài thoát nước giới hạn Lgh
Lgh là chiều dài thoát nước ứng với
ĐBHGHD. Với một mặt cắt có quan hệ (Lgh
~ MNTL) ứng với Jra max=Jcp và quan hệ (Lgh
~ MNTL) ứng với Jra max=Jcp /1,2 (hình 3).

3.2.2. Xác lập định lượng từng tiêu chí
3.2.2.1. Nguyên tắc chung [4]
Tiến hành cho một hoặc một số mặt cắt.
Mỗi mặt cắt tính với các trường hợp tính
khác nhau. Đơn vị tư vấn thiết kế là tác giả
xác lập định lượng các tiêu chí.

MNTL(m)

Kh«ng an toµn

3.2.2.2. Xác lập tiêu chí: Đường bão hòa
giới hạn trên

An toµn
An toµn cao

J=[J];

J=[J]/1,2

Với mỗi mặt cắt tính toán, các chỉ tiêu tính
toán tương ứng, một trường hợp tính toán,
tiến hành giả thiết nhiều đường bão hòa thấm
khác nhau. Ứng với mỗi một đường bão hòa
giả thiết, tính ra một một hệ số ổn định trượt
nhỏ nhất Kmin. Đường bão hòa nào có
Kmin=Kcp và Kmin= 1,2Kcp là ĐBHGHT.

L gh (m)

Hình 3: Biểu đồ quan hệ (Lgh ~ MNTL)

Hai đường quan hệ này chia không gian ra
3 vùng: vùng mất an toàn, vùng an toàn và
vùng an toàn cao của đập về ổn định thấm.
3.1.5. Lưu lượng thấm giới hạn qgh
qgh là lưu lượng thấm cho tổng lượng nước
thấm qua đập Wt = Wchuẩn.
Wt là lượng nước thấm tính trong một
tháng, tính từ lưu lượng thấm qua từng mặt cắt
tính toán. Wchuẩn là tổn thất thấm qua đập
trong tháng khi tính Vh. Với một mặt cắt
tính toán có quan hệ (qgh ~MNTL) và
(qgh/1,2~MNTL) như hình 4.
MNTL(m)

An toµn cao

An toµn

q= (qgh )

agh cho mỗi một mặt cắt và một trường hợp
tính toán có được là từ xác định ĐBHGHT
tương ứng.
3.2.2.4. Xác lập tiêu chí: Đường bão hòa
giới hạn dưới
Với mỗi mặt cắt tính toán, các chỉ tiêu tính
toán tương ứng, một trường hợp tính toán,
tiến hành giả thiết nhiều đường bão hòa thấm
khác nhau. Ứng với mỗi một đường bão
hòa giả thiết, tính ra một gradient ra thấm lớn
nhất. Jramax. Đường bão hòa nào có Jramax
=Jcp và có Jramax = Jcp /1,2 là ĐBHGHD.
3.2.2.5. Xác lập tiêu chí: Chiều dài thoát
nước giới hạn Lgh

Kh«ng an toµn

q= (qgh )/1.2

3.2.2.3. Xác lập tiêu chí: Độ cao thoát nước
giới hạn agh

Lgh có được là từ xác định ĐBHGHD.

q (m3/s-m)

Hình 4: Biểu đồ quan hệ (qgh ~MNTL)

3.2. Xác lập các tiêu chí về thấm
3.2.1. Khảo sát, thu thập các tài liệu cơ bản

3.2.2.6. Xác lập tiêu chí: Lưu lượng thấm
giới hạn qgh
1) qgh khi chỉ tính thấm cho mặt cắt lòng
sông.
Với mỗi một trường hợp tính toán:

Cần có tài liệu: địa hình, địa chất, tài liệu
về đập, về tính toán điều tiết hồ, số liệu quan

Wt=qgh(Lđập/2).30.24.3600(m3/s/tháng) (1)
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với Lđập là chiều dài đập ứng với mực nước
tính toán:
Wchuẩn= kVh;
(2)
trong đó: Vh là dung tích hồ ứng với MN tính
toán, hệ số, lấy k=1%-3%.
Cân bằng phương (1) và (2) ta có qgh.
2) qgh khi tính thấm cho một mặt cắt lòng
sông và một số mặt cắt khác
- Xác định Wchuẩn theo (2)
- Giả định một vị trí đường bão hòa (nằm
từ vị trí đường bão hòa bình thường đến vị trí
ĐBHGHT) ở các mặt cắt. Tinh lưu lượng
thấm qua mỗi mặt cắt đập và tính được tổng
lương thấm qua đập Wt [2]. Q nào cho Wt =
Wchuẩn thì tương ứng có qgh và qgh/1,2.
3.3. Đánh giá an toàn đập theo tiêu chí
thấm

4. Chiều dài thoát nước quan trắc được
(bằng siêu âm hoặc điện địa kỹ thuật… xác
định được ẩn họa trong đập như tổ mối, tổ
chuột…) tại một mặt cắt, chấm vào quan hệ
MNTL ~ Lgh của mặt cắt đó (hình 3). Nếu
điểm chấm nằm ở vùng nào thì tương ứng có
mức độ an toàn hoặc mất an toàn về ổn định
thấm.
5. Đánh giá tổng hợp an toàn về thấm
của đập
Lồng hai loại đường bão hòa (ĐBHGHT
và ĐBHGHD) vào một biểu đồ cho một mặt
cắt tính toán và ứng với một trường hợp tính
toán để thực hiện đánh giá tổng hợp an toàn
về thấm.
4. KẾT LUẬN

3.3.1. Quan trắc thực tế các yếu tố
thấm [4]
Quan trắc tại các mặt cắt đập mà tư vấn đã
xác lập định lượng các tiêu chí thấm. Quan trắc
bằng mắt, bằng các thiết bị.
3.3.2. Đánh giá an toàn về thấm theo
từng tiêu chí [1], [4]
1. Lưu lượng thấm quan trắc được tại một
mặt cắt nào thì chấm điểm vào Biểu đồ quan
hệ (qgh ~MNTL) và (qgh/1,2~MNTL) của mặt
cắt đó (hình 4). Điểm chấm nằm nằm ở vùng
nào thì tương ứng có mức độ an toàn hoặc
mất an toàn về lưu lượng thấm.
2. Đường bão hòa quan trắc được tại một
mặt cắt nào đó thì áp vào hình 1 của mặt cắt
đó. Nếu đường bão hòa quan trắc nằm trọn
vẹn vào vùng nào thì có mức độ an toàn hoặc
mất an toàn về ổn định trượt mái hạ lưu hoặc
về ổn định thấm.
3. Chiều cao thoát nước quan trắc được tại
một mắt cắt, chấm vào Biểu đồ quan hệ
MNTL~agh của một mặt cắt đó (hình 2). Nếu
điểm chấm nằm ở vùng nào thì tương ứng có
mức độ an toàn hoặc mất an toàn về ổn định
trượt của mái hạ lưu đập.

Đánh giá an toàn đập đất theo các tiêu
chí, trong đó có tiêu chí về thấm đang bước
đầu được nghiên cứu. Những kết quả đánh
giá an toàn đập đất theo tiêu chí thấm được
thể hiện qua: nội dung mỗi tiêu chí, xác lập
định lượng chuẩn của mỗi tiêu chí, cách sử
dụng các chuẩn tiêu chí này để đánh giá an
toàn đập khi có tài liệu quan trắc. Từ đó,
kiểm tra phúc tra các kết quả thiết kế, thi
công; phân tích tình hình làm việc của các
thiết bị chống thấm, thiết bị thoát nước,
nguyên nhân và khả năng xảy ra sự cố, các
giải pháp ứng xử cho thích hợp nhằm đảm
bảo an toàn cho đập.
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