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1. Mở đầu 

An toàn đập ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng 
và tài sản của đông đảo người dân sống ở vùng hạ lưu 
đập. Vỡ đập gây tổn thất lớn về kinh tế và chính trị, nhất 
là với các đập lớn, do vậy vấn đề an toàn đập được hầu 
hết các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Nhận 
thức được tầm quan trọng của vấn đề, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý 
an toàn đập, tiếp đó các Bộ NN và PTNT vào năm 2008 
và Bộ Công thương vào năm 2010 đã lần lượt ra các 
thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này. Nhiều 
nước trên thế giới đã ban hành các hướng dẫn quản lý 
an toàn đập, nhất là các nước phát triển. Chẳng hạn, Úc 
ban hành "Qui phạm an toàn đập" năm 2003, Mỹ ban 
hành "Hướng dẫn của liên bang cho an toàn đập" năm 
2004... Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn 
"Hướng dẫn đánh giá an toàn đập" SL 258-2000, trong 
đó chỉ ra khá cụ thể các phương pháp và tiêu chuẩn 
đánh giá an toàn của các loại đập. Phân tích ứng suất 
biến dạng của đập là công việc cần thiết phục vụ cho 
việc đánh giá an toàn của kết cấu đập cùng với kiểm tra 
thực địa và phân tích các kết quả quan trắc. Dưới đây 
trình bày kết quả phân tích đánh giá cho một đập vòm 
cụ thể đang được vận hành khai thác.  

2. Tính toán ứng suất biến dạng của đập 

2.1. Các tổ hợp tải trọng tính toán 

Tính toán ứng suất biến dạng của đập được thực 
hiện với kích thước thực tế của đập thể hiện trong bản 
vẽ hoàn công và với các tổ hợp lực sau: 

1. Tổ hợp tải trọng cơ bản 1 bao gồm các tải 
trọng: Trọng lượng bản thân đập; Áp lực nước thượng, 
hạ lưu ứng với mực nước dâng bình thường; Nhiệt độ 
giảm so với nhiệt độ bình quân năm; Áp lực đẩy ngược 
dưới đáy đập; Áp lực sóng; Áp lực bùn cát. 

2. Tổ hợp tải trọng cơ bản 2 bao gồm các tải 
trọng: Trọng lượng bản thân đập; Áp lực nước thượng, 
hạ lưu ứng với mực nước lũ thiết kế; Nhiệt độ tăng so 
với nhiệt độ bình quân năm; Áp lực đẩy ngược dưới đáy 
đập; Áp lực sóng; Áp lực bùn cát. 

3. Tổ hợp tải trọng cơ bản 3 bao gồm các tải 
trọng: Trọng lượng bản thân đập; Áp lực nước thượng, 
hạ lưu ứng với mực nước chết; Nhiệt độ tăng so với 
nhiệt độ bình quân năm; Áp lực đẩy ngược dưới đáy 
đập; Áp lực sóng; Áp lực bùn cát. 

4. Tổ hợp tải trọng đặc biệt 1 bao gồm các tải 
trọng: Trọng lượng bản thân đập; Áp lực nước thượng, 
hạ lưu ứng với mực nước lũ kiểm tra; Nhiệt độ tăng so 
với nhiệt độ bình quân năm; Áp lực đẩy ngược dưới đáy 
đập; Áp lực sóng; Áp lực bùn cát. 

5. Tổ hợp tải trọng đặc biệt 2 bao gồm các tải 
trọng: Các lực trong tổ hợp cơ bản 1; Tải trọng động 
đất. 

6. Tổ hợp tải trọng đặc biệt 3 bao gồm các tải 
trọng: Các lực trong tổ hợp cơ bản 2; Tải trọng động 
đất. 

Đây là những tổ hợp tải trọng được khuyến cáo 
xem xét để đánh giá an toàn của đập theo qui định của 
tiêu chuẩn "Hướng dẫn đánh giá an toàn đập" SL 258-
2000 và của tiêu chuẩn "Thiết kế đập vòm bê tông" SL 
282-2003 của Trung Quốc cũng như một số tài liệu về 
thiết kế đập vòm, chẳng hạn [1],[2].  

Về mực nước, theo tính toán điều tiết lũ hồ chứa 
trong nội dung kiểm định an toàn đập, mực nước lũ thiết 
kế ứng với tần suất 0,1% và mực nước lũ kiểm tra ứng 
với tần suất 0,02%.  

Nhiệt độ trung bình tháng của không khí ở khu 
vực đập vòm, do số liệu từ khi hồ tích nước còn ít nên 
khi tính toán vẫn sử dụng số liệu của những năm trước, 
dùng trong thiết kế kỹ thuật.  

Tính toán động đất được thực hiện theo phương 
pháp phổ tuyến tính có kể đến sự tham gia của khối 
lượng nước trước đập vào dao động của đập. 

2.2. Phương pháp và mô hình tính 

Tính toán được thực hiện ở dạng không gian, có 
xét đến sự tương tác giữa đập và nền bằng phương pháp 
PTHH với sự trợ giúp của phần mềm ANSYS. Nền 
được lấy đủ rộng về các phía thượng, hạ lưu, hai bên vai 
và dưới sâu để thoả mãn điều kiện không có chuyển vị 
trên các mặt biên của nền. Đập và nền được mô phỏng 
bằng các phần tử Solid. Các phần tử nền được gán các 
đặc trưng cơ lý của đá nền, còn các phần tử đập được 
gán các đặc trưng cơ lý của bê tông đập. H.1 biểu diễn 
mạng lưới phần tử dùng để mô phỏng đập và nền. 

2.3. Kết quả tính toán và phân tích đánh giá an 
toàn của kết cấu đập 

Kết quả tính toán liên quan đến việc đánh giá an 
toàn của kết cấu đập, bao gồm chuyển vị của đập theo 
phương vuông góc với dòng chảy (phương x), theo 
phương thẳng đứng (phương y) và theo phương dòng 
chảy (phương z), cũng như các ứng suất chính S1 và S3 
trên mặt thượng và hạ lưu đập. Các ứng suất này là các 
ứng suất kéo và nén có trị lớn nhất xuất hiện trong đập. 
Nếu đập là kết cấu bê tông thuần tuý, để an toàn về độ 
bền, các ứng suất này phải có trị không vượt quá trị cho 
phép chịu kéo và chịu nén của bê tông đập.  

Cũng cần nói là, khi thiết kế đập vòm vỏ mỏng, để giảm 
chi phí xây dựng, thường tối ưu hóa dạng cong của mặt 
đập để hạn chế ứng suất kéo xuất hiện trong đập. Song 
phạm vi chịu kéo và trị của ứng suất kéo phụ thuộc 
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nhiều vào tải trọng. Do vậy, với một tổ hợp tải trọng này 
phạm vi chịu kéo và trị của ứng suất kéo có thể nhỏ, 
nhưng với một tổ hợp tải trọng khác phạm vi chịu kéo 
có thể mở rộng hơn và trị của ứng suất kéo có thể lớn 

hơn. Trường hợp không thể khống chế ứng suất trong 
thân đập nằm trong phạm vi cho phép chịu kéo của bê 
tông phải bố trí cốt thép để tăng cường khả năng chịu 
lực của đập.   

                 
H.1. Mô hình lưới phần tử mô phỏng đập và nền 

+ Về chuyển vị của đập: 

- Chuyển vị lớn nhất theo phương thẳng đứng 
tại đỉnh đập có trị số bằng 13,4 mm, có chiều hướng từ 
trên xuống dưới, ứng với tổ hợp tải trọng cơ bản 3. 
Chuyển vị lớn nhất theo phương vuông góc với dòng 
chảy tại đỉnh đập có trị số bằng 40,6 mm, có chiều 
hướng từ bờ phải sang bờ trái, ứng với tổ hợp tải trọng 

cơ bản 3. Chuyển vị theo phương dòng chảy tại đỉnh 
đập có trị số bằng 40,8 mm, có chiều hướng từ thượng 
lưu xuống hạ lưu, ứng với tổ hợp tải trọng cơ bản 2. Có 
thể nói, với đập cao trên 100 m, các chuyển vị này là 
nhỏ và không ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường 
của đập. 

+ Về ứng suất của đập: 

   

   

H.2. Biểu đồ vùng giá trị của ứng suất chính S1 ở mặt thượng và hạ lưu ứng với một tổ hợp tải trọng  

H.2 biểu diễn các vùng giá trị của ứng suất 
chính S1 ở mặt thượng lưu và hạ lưu của đập ứng với 
một số tổ hợp tải trọng cơ bản và đặc biệt thông qua các 
phổ màu, mỗi phổ màu ứng với một vùng giá trị của 
ứng suất. Nhìn vào các biểu đồ này có thể thấy, với hầu 
hết các tổ hợp tải trọng, vùng chịu ứng suất chính kéo 
S1 có giá trị tương đối lớn ở mặt thượng và hạ lưu đập 

đều chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp ở hai bên vai đập và 
khu vực giữa đập gần mặt tràn. Ở một số vị trí gần sát 
vai đập ứng suất chính kéo S1 có trị số khá lớn, song chỉ 
là cục bộ, giới hạn trong phạm vi hẹp. Mặt hạ lưu chịu 
kéo nhiều hơn mặt thượng lưu, phạm vi vùng chịu kéo 
rộng hơn, trị của ứng suất chính kéo cũng lớn hơn. 
Trường hợp mực nước hồ hạ thấp đến mực nước chết và 
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nhiệt độ không khí ở khu vực xây dựng đập tăng (tổ hợp 
tải trọng cơ bản 3) phạm vi chịu kéo ở cả mặt thượng và 
hạ lưu đập mở rộng hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, đây là tổ hợp bất lợi nhất trong các tổ hợp cơ bản 
[3]. Tuy vậy, về lâu dài, do ảnh hưởng vi khí hậu của hồ 
chứa, biên độ dao động nhiệt ở khu vực đập sẽ nhỏ hơn, 
giảm bất lợi cho biến dạng và ứng suất của đập do ảnh 
hưởng của sự biến đổi nhiệt độ. Trường hợp đập chịu tải 
trọng động đất (tổ hợp đặc biệt 1 và 2), khu vực chịu 
kéo mở rộng nhất, vùng chịu kéo lớn nhất nằm ở trên 
cao gần đỉnh đập. Điều này cũng phù hợp với thực tế 
quan sát được ở các đập vòm đã xây dựng và chịu động 
đất lớn ở Mỹ, Ấn Độ v.v. 

H.3 biểu diễn các vùng giá trị của ứng suất chính 
S3 ở mặt thượng lưu và hạ lưu đập ứng với một số tổ 
hợp lực cơ bản và đặc biệt. Nhìn vào các biểu đồ vùng 

giá trị của ứng suất chính S3 có thể thấy, nói chung ứng 
suất chính nén ở mặt thượng và hạ lưu đập đều nhỏ hơn 
giá trị ứng suất nén cho phép của bê tông đập. Ở một vài 
vị trí, ứng suất chính nén vượt quá trị số này, nhưng 
cũng chỉ là cục bộ giới hạn trong một phạm vi hẹp. Về 
mặt lý thuyết, ở các vị trí này bê tông sẽ bị nén vỡ. Tuy 
vậy, quan sát mặt đập hạ lưu và phần mặt đập thượng 
lưu lộ trên mặt nước không thấy có hiện tượng bê tông 
bị phá hoại. Rất có thể là trong thực tế ứng suất còn thấp 
hơn các trị số tính toán này hoặc độ bền của bê tông còn 
cao hơn giá trị cho phép. Cần tiếp tục theo dõi các vị trí 
có ứng suất nén S3 có trị số lớn ở mặt thượng và hạ lưu 
đập xem có hiện tượng bê tông bị nứt, vỡ hoặc thẩm lậu 
rò rỉ nước để kịp thời có biện pháp xử lý bảo đảm an 
toàn cho đập. 

             

   

H.3. Biểu đồ vùng giá trị của ứng suất chính S3 ở mặt thượng và hạ lưu ứng với một số tổ hợp tải trọng  

3. Kết luận 

Kết quả tính toán biến dạng ứng suất của đập với 
các tổ hợp lực cơ bản và đặc biệt đã chỉ ra được các 
vùng chịu lực xung yếu của đập. Những vùng có ứng 
suất kéo lớn đã được bố trí cốt thép. Quan sát mặt đập 
tại các vị trí này không thấy có dấu bị phá hoại như nứt, 
vỡ mặt bê tông hoặc rò rỉ nước. Điều đó chứng tỏ chất 
lượng của kết cấu đập vẫn đang còn tốt và bảo đảm an 
toàn. 
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