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Hiện nay khi nghiên cứu và thiết kế đập vòm cần phải 
giải quyết mấy vấn đề sau:  

- Vấn đề thiết kế tối ưu hình dạng 

Hàm số mục tiêu: kinh tế và an toàn 
Điều kiện ràng buộc: hình học, ứng suất và ổn định 



- Vấn đề phân tích phần tử hữu hạn 
 Phương pháp phần tử hữu hạn 
 Phương pháp phần tử hữu hạn tự thích ứng 
 Phương pháp ứng suất tương đương phần tử hữu hạn 
- Vấn đề chỉ tiêu khống chế ứng suất 
 Các quốc gia quy định chỉ tiêu khống chế ứng suất đập vòm khác 
nhau do điều kiện và trình độ phát triển đập vòm của mỗi nước. 
- Vấn đề phá hoại 
 Hình thức phá hoại đập vòm rất đa dạng: 
 Mất ổn định nền (vai) đập 
 Nứt do chịu kéo 
 Nứt do động đất cường độ cao 
 Mất ổn định trượt trên khe biên  



- Vấn đề đánh giá độ an toàn 
 Dùng hệ số độ mềm C = A2/VH, hệ số mức độ ứng suất đập vòm 
D = A2/V, hệ số mức độ an toàn đập vòm J = 100RV/A2  để đánh giá 
- Vấn đề phân tích kháng chấn và biện pháp công trình kháng chấn 
 Dựa vào phương pháp PTHH giả định nền đàn hồi tuyến tính và 
không khối lượng  
 Tương tác động lực đập – nước – nền 
 Sử dụng biên đàn dính mô phỏng môi trường bán không gian vô 
hạn  



Báo cáo tập trung vào 

Xử lý các vấn đề kỹ thuật khi phân tích kết cấu 
đập vòm theo phương pháp phần tử hữu hạn 
để nâng cao độ tin cậy của kết quả tính toán 

thông qua một ví dụ cụ thể? 
 



NỘI DUNG 

• Đặt vấn đề 
• Giới thiệu công trình 
• Phân chia mạng lưới PTHH tự thích ứng 
• Mô phỏng khe co giãn 
• Vấn đề ứng suất cục bộ 
• Kết quả tính toán 
• Kết luận 
• Tài liệu tham khảo 

 



ĐẶT VẤN ĐỀ 
• Hạn chế của mô hình vật lý khi tiến hành phân tích 
ứng suất đập vòm 

• Với sự phát triển của phương pháp PTHH và ứng 
dụng trong máy tính điện tử, về mặt lý thuyết có 
thể thay thế hoàn toàn hoặc một phần thí nghiệm 
mô hình vật lý 

• Vấn đề còn lại chính là xử lý các vấn đề kỹ thuật 
khi xây dựng mô hình sao cho kết quả tính toán 
sát với thực tế nhất 

• Giới thiệu một tính toán cụ thể cho một đập vòm 
để minh họa cho một số kết quả nghiên cứu gần 
đây của các tác giả 
 



GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 
• Nhà máy thủy điện Nậm Chiến được xây 

dựng tại huyện Mường La – Sơn La. Đây là 
đập vòm mỏng đầu tiên được xây dựng ở Việt 
Nam. 

• Đập ngăn hình thức đập vòm cao 135m 
• Chiều dài đập tại đỉnh 273m 
• Tỉ lệ dày/cao 0.22 
• Đập được phân thành 18 đoạn với 17 khe co 

giãn 
• Cao trình đỉnh đập 953m, MNDBT 945m 

 



MÔ HÌNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN 



PHÂN CHIA MẠNG LƯỚI PHẦN TỬ 
HỮU HẠN TỰ THÍCH ỨNG 

• Phương pháp PTHH tự thích ứng (Adaptive FEM) là 
một phương pháp số có khả năng tự điều chỉnh để cải 
tiến quá trình giải bao gồm hai kỹ thuật chính: đánh 
giá sai số và điều chỉnh mạng lưới 

• Quá trình tính toán PTHH tự thích ứng gồm hai bước: 
- Bước 1: Dựa vào kinh nghiệm đã có phân chia mạng 

lưới phần tử sau đó tiến hành tính toán phân tích 
- Bước 2: Đối với kết quả tính toán đã có tiến hành 
đánh giá sai số, sai số lớn, không thoả mãn phạm vi 
yêu cầu độ chính xác định trước, chỉnh sửa mạng lưới 
tính toán, lại tiến hành phân tích ứng suất. Khi cần 
thiết bước 2 có thể sử dụng phương pháp lặp, đến khi 
thu được kết quả tính toán theo yêu cầu là ngừng.  



Cấu kiện công trình 

Lựa chọn mạng 
lưới cơ bản 

Tính toán phần  
tử hữu hạn  

Phân tích 
sai số 

Dừng tính toán 

Thỏa mãn độ 
chính xác dự 

định? 

Thực thi tối ưu hóa mạng lưới 

Có 

Không 

QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN PHẦN TỬ HỮU 
HẠN TỰ THÍCH ỨNG TRONG ANSYS 

Mô hình h Mô hình p Mô hình r 



PHÂN CHIA MẠNG LƯỚI PHẦN TỬ HỮU 
HẠN TỰ THÍCH ỨNG ĐẬP VÒM NẬM CHIẾN 



MÔ PHỎNG KHE CO GIÃN 
• Do lực kháng cắt giữa các đoạn đập (hay lực ma sát 

trên mặt tiếp xúc) không đủ lớn hoặc ứng suất cắt trên 
mặt tiếp xúc lớn, có thể dẫn đến giữa các khối đập 
xuất hiện hiện tượng trượt, khép kín hoặc mở rộng. 
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trường ứng suất 
trong thân đập  

• Vấn đề tiếp xúc giữa các đoạn đập vòm có thể coi là 
tiếp xúc mặt 3D  

• Phần mềm ANSYS có khả năng mô phỏng tốt vấn đề 
này 

• Với mô hình phần tử hữu hạn tự thích ứng đã xây 
dựng ở trên, sử dụng phần tử tiếp xúc mặt – mặt 3D 
để mô phỏng 17 khe co giãn giữa các đoạn đập vòm  



PHẦN TỬ TIẾP XÚC MÔ PHỎNG KHE CO 
GIÃN GIỮA CÁC ĐOẠN ĐẬP VÒM 



XỬ LÝ VẤN ĐỀ ỨNG SUẤT CỤC BỘ 

• Khi sử dụng mô hình tính toán phần tử hữu hạn tự 
thích ứng ở trên, mặc dù đã hạn chế được tối đa hiện 
tượng tập trung ứng suất tại các vị trí có đột biến về 
hình học, nhưng tại các vị trí như đáy đập thượng và 
hạ lưu vẫn còn tồn tại ứng suất tập trung 

• Sau khi tính toán ứng suất phần tử hữu hạn tự thích 
ứng, dùng phương pháp sức bền vật liệu tiến hành bổ 
sung tính toán “ứng suất tương đương” 

• Sử dụng ngôn ngữ thiết kế tham số hóa APDL trong 
phần mềm ANSYS để xuất kết quả ứng suất tương 
đương sau khi phân tích ứng suất đập vòm theo 
phương pháp phần tử hữu hạn. 



NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT 
TƯƠNG ĐƯƠNG 

Dựa vào kết quả tính toán các thành phần ứng suất 
trong phương pháp PTHH, tích phân dọc theo mặt 
cắt dầm và vòm thu được nội lực (lực dọc và mô 
men), sau đó dùng phương pháp SBVL tính toán lại 
các thành phần ứng suất trên mặt cắt ngang 
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Sau khi tính toán PTHH 

Dùng lệnh CLOCAL xây dựng hệ tọa độ cục 
bộ tại điểm O trên đường trung tâm vòm 

Dùng lệnh RSYS kích hoạt hệ tọa độ  

Định nghĩa PATH, đồng thời dùng PDEF ánh 
xạ kết quả ứng suất lên đường 

Tích phân và xuất nội lực 
tương đương 

Xác định tham số hình học mặt cắt và tính toán ứng suất tương đương 

Xuất ứng suất tương đương PTHH 

Kết thúc 

QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT 
TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG ANSYS 



XỬ LÝ BIÊN MÔ HÌNH 

• Thông thường khi tiến hành phân tích tác dụng 
tương hỗ giữa kết cấu và nền dưới tác dụng của 
tải trọng tĩnh, có thể bỏ qua ảnh hưởng của tải 
trọng đối với vùng nền xa kết cấu.  

• Nhưng trong phân tích tác 
dụng tương hỗ động lực 
kết cấu và nền, không thể 
cắt lấy một vùng nền hữu 
hạn để tiến hành phân tích. 



• Sử dụng biên tính đàn dính 
gồm lò xo có cản gán trên 
biên mô hình có khả năng 
hồi phục tính đàn hồi môi 
trường bán không gian vô 
hạn. 
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li PC b c

li SC b c

Độ cứng lò xo và hệ số cản tuyến tính 
của điểm nút l theo phương i được tính 
toán theo công thức dưới đây: 

Pháp tuyến 

Tiếp tuyến 



KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

• KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TĨNH 
 
 

Ứng suất (MPa) PTHH tự thích ứng Tương đương 

Ứng suất theo phương Y 
Lớn nhất 1.64 1.11 
Nhỏ nhất -3.62 -4.70 

Ứng suất cắt YZ 
Lớn nhất -1.36 -1.21 
Nhỏ nhất -1.90 -1.94 

Bảng so sánh kết quả tính toán ứng suất phần tử hữu 
hạn tự thích ứng và ứng suất tương đương 



Phổ chuyển vị tổng mặt thượng lưu đập (m)  Phổ ứng suất theo phương Y mặt thượng lưu 
đập (Pa) 

(a) Ứng suất theo phương Y  (b) Ứng suất cắt YZ 
Phân bố ứng suất trên mặt cắt giữa mặt đáy đập  
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• KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỘNG 
 
 Ứng suất (MPa) PTHH tự thích ứng Tương đương 

Ứng suất theo phương Y 

t=1s Lớn nhất 0.82 0.41 
Nhỏ nhất -3.03 -3.83 

t=1.64s Lớn nhất 3.67 2.91 
Nhỏ nhất -4.24 -5.84 

t=3s Lớn nhất 2.57 1.94 
Nhỏ nhất -3.54 -4.78 

t=5s Lớn nhất 2.52 1.88 
Nhỏ nhất -3.78 -5.06 

Ứng suất cắt YZ 

t=1s Lớn nhất -0.98 -0.85 
Nhỏ nhất -1.49 -1.54 

t=1.64s Lớn nhất -1.93 -1.76 
Nhỏ nhất -2.41 -2.41 

t=3s Lớn nhất -1.29 -1.24 
Nhỏ nhất -1.79 -1.52 

t=5s Lớn nhất -1.41 -1.14 
Nhỏ nhất -1.95 -1.93 

Bảng so sánh kết quả tính toán ứng suất theo phương pháp phần tử hữu hạn 
tự thích ứng và có xét đến ứng suất tương đương tại một số thời điểm 



Biến dạng của các khối đập tại thời 
điểm độ mở khe lớn nhất 
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• PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 
 
 

Chuyển vị lớn nhất của toàn bộ đập dưới tác dụng của tải trọng tĩnh lực là 
0.0278 m, ứng suất kéo lớn nhất và ứng suất nén lớn nhất theo phương Y lần 
lượt là 1.64 MPa và 3.62 MPa, sau khi bổ sung tính toán ứng suất tương đương, 
ứng suất kéo mặt thượng lưu đập giảm xuống còn 1.11MPa nhưng ứng suất 
nén mặt hạ lưu đập tăng lên bằng 4.80 MPa. Khi chịu thêm tác dụng của động 
đất, ứng suất và chuyển vị đập tăng lên đáng kể, ứng suất kéo lớn nhất và ứng 
suất nén lớn nhất theo phương Y tại thời điểm t = 1.64s lần lượt là 3.67 MPa và 
4.24 MPa, nhưng sau khi bổ sung tính toán ứng suất tương đương ứng suất kéo 
giảm xuống còn 2.91 MPa và ứng suất nén tăng lên 5.84 MPa. Ngoài ra khi 
chịu tác dụng của tải trọng động đất khe co giãn bị mở rộng và xuất hiện trượt 
tương đối giữa các khối đập, độ mở lớn nhất của khe co giãn bằng 0.0132 m và 
trượt tương đối lớn nhất theo phương đứng bằng 0.0044 m và phương dòng chảy 
bằng 0.0148 m. Các kết quả này đều được so sánh với các kết quả 
tính toán trên mô hình phần tử hữu hạn thông thường, mô 
hình tính toán khi không xét đến ảnh hưởng của khe co giãn và 
cho thấy tính tin cậy của mô hình tính toán mà các tác giả đã 
lựa chọn. 



KẾT LUẬN 
Với những nghiên cứu gần đây của các tác giả, việc ứng 
dụng vào tính toán ứng suất đập vòm có hiệu quả rõ rệt. 
Khi thiết kế đập vòm đặc biệt là đập vòm cao cần đặc 
biệt chú ý đến phương pháp tính toán ứng suất đập vòm, 
kiến nghị với đập vòm cao cần sử dụng phương pháp 
phần tử hữu hạn tự thích ứng đồng thời bổ sung tính 
toán ứng suất tương đương để loại bỏ ảnh hưởng của 
ứng suất tập trung. Đối với đập vòm chịu ảnh hưởng của 
động đất cần xem xét đến sự ảnh hưởng của khe co 
giãn ngang đến trạng thái ứng suất thân đập. Những kết 
luận này hy vọng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho thiết 
kế đập vòm trong tương lai. 
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