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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam được khởi công xây 

dựng từ năm 1977, hoàn thành vào năm 1986 với sức chứa 344 triệu 

m3 nước nhằm cung cấp nước tưới cho 23.000 ha đất canh tác của 

các huyện: Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và 

Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn khảo sát và thiết 

kế, do sự hạn chế của việc khảo sát và thu thập tài liệu khí tượng 

thủy văn nên độ tin cậy của các kết quả tính toán điều tiết lũ là rất 

hạn chế. Ngoài ra, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu với sự 

xuất hiện ngày càng nhiều những đợt mưa lớn bất thường, điển hình 

như trận lũ năm 1999 đã uy hiếp trực tiếp đến độ an toàn các đập và 

ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân các huyện Phú Ninh, Núi 

Thành, đặc biệt là thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam.  

Năm 2003, dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Phú Ninh được 

phê duyệt, trong đó đã đầu tư xây dựng thêm 01 tràn xả lũ với hình 

thức tràn có cửa van, lưu lượng xả lớn nhất 1.012m3/s, nâng cấp các 

hạng mục công trình đầu mối, cải tạo đập đất Long Sơn 1 thành tràn 

sự cố để đối phó với tình huống lũ cực hạn PMF nhằm đảm bảo an 

toàn cho đập chính trong tình huống xấu nhất. Trên cơ sở đó, đập 

Long Sơn 1 có thể tự vỡ trên toàn tuyến (B = 210m) khi mực nước 

hồ vượt quá cao trình 36,47m để tham gia xả lũ cùng với các tràn còn 

lại, bao gồm 01 tràn tự do và 02 tràn cửa van. Cao trình ngưỡng tràn 

sau khi đập Long Sơn 1 tự vỡ là 32m = MNDBT. 

Việc nghiên cứu kịch bản vỡ đập Long Sơn 1 và đánh giá thiệt 

hại có thể xảy ra cho vùng hạ du thông qua bộ mô hình MIKE, từ đó 

đề xuất các giải pháp ứng phó là hết sức cần thiết khi lượng mưa và 

lưu lượng lũ về hồ ngày càng khó dự báo chính xác và có xu hướng 

tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.  



 
2 

2. Mục đích và nhiệm vụ luận văn  

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này là ứng dụng phần mềm 

MIKE và công nghệ GIS để thiết lập mô phong ngập lụt, xây dựng 

bộ thông số của mô hình MIKE khi đập Long Sơn 1 bị vỡ; xác định 

dòng chảy lũ sau vỡ đập và đánh giá mức độ ảnh hưởng vùng hạ du 

để từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng: Lưu vực và cụm công trình đầu mối hồ chứa nước 

Phú Ninh và hạ du vùng ngập lụt, bao gồm: huyện Phú Ninh và 

thành phố Tam Kỳ.  

+ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu đối với một số kịch 

bản lũ đến hồ vượt mức cho phép và làm vỡ đập Long Sơn 1. Với 

cấu tạo là đập cầu chì nên khi đập Long Sơn 1 bị vỡ thì lượng nước 

giải phóng đột ngột và xem như trường hợp khẩn cấp nguy hiểm cho 

hạ lưu đập. Do đó phạm vi nghiên cứu vùng bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng được tính từ vị trí chân đập đến tuyến đường sắt Bắc Nam theo 

hướng dòng chảy. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Xây dựng mô hình thông số thủy văn;  

- Xây dựng mô hình thông số thủy lực; 

- Đưa ra điều kiện và lựa chọn kịch bản vỡ đập; 

- Xây dựng mô hình ngập lụt thực tế. 

5. Cấu trúc luận văn 

Luận văn được cấu trúc trong 04 chương và phần mở đầu, kết 

luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. 

Chương 1: Tổng quan vùng nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết cho bài toán vỡ đập 

Chương 3:  Áp dụng cho bài toán vỡ đập Long Sơn 1 

Chương 4: Đánh giá kết quả và bàn luận 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU 

 
1.1. GIỚI THI ỆU VỀ HỒ CHỨA NƯỚC PHÚ NINH 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Hồ chứa nước Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ở tọa độ địa lý 

108030’30” kinh độ Đông và 15028’00” vĩ độ Bắc. Với mực nước 

dâng bình thường, hồ có dung tích 344 triệu m3, với mực nước lũ 

kiểm tra, hồ có dung tích hồ 460,8 triệu m3. Công trình đầu mối gồm 

đập chính, 5 đập phụ, 3 tràn xả lũ và 3 cống lấy nước. Đập chính và 

các đập phụ đều đắp bằng đất, có tường chắn sóng. 

1.1.2. Nhiệm vụ công trình 

Cung cấp nước tưới cho 23.000 ha đất canh tác của các huyện: 

Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và Duy 

Xuyên; Cắt lũ, chậm lũ cho hạ du, giảm 34,5% tổng lượng lũ thiết kế 

cho hạ du với tần suất 0,1%; Cung cấp nguồn nước sinh hoạt và công 

nghiệp với lưu lượng q=1,6  m3/s ; Kết hợp phát điện với công suất: 

Nlm = 1890 KW. 

1.1.3. Đặc điểm thủy văn hồ chứa 

- Tần suất lũ thiết kế : 0.5%; Lưu lượng lũ Q0,5%:  5.160 m3/s 

- Tần suất lũ kiểm tra : 0.1%; Lưu lượng lũ Q0,1%:  6.180m3/s 

- Tần suất lũ khẩn cấp: PMF%; Lưu lượng lũ QPMF:  8.046 m3/s 

Giới thi ệu Tràn khẩn cấp Long Sơn 1  

Tràn Long Sơn 1 được thiết kế như đập cầu chì, sẽ tự “vỡ tức 

thì” khi nước tràn qua, lúc đó tràn hoạt động như một tràn đỉnh rộng, 

tham gia xả lũ cùng với các tràn: tràn tự do, tràn xả sâu V24 (cao 

trình ngưỡng tràn 24m) và tràn xả sâu V26 (cao trình ngưỡng tràn 

26m). Giải pháp thiết kế của công trình như sau:  

Từ cao trình 32m trở xuống là nền đá tự nhiên. 
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Từ cao trình 32m đến 36,5m được thiết kế bằng các khối vật  

liệu rời:  

- Khối 1: Đắp đất chống thấm, đầm thủ công. Mái thượng lưu 

gia cố bằng đá xây vữa M100 bảo vệ. 

- Khối 2 (khối giữa): Đắp bằng cát sỏi hỗn hợp (40% sỏi, 60% 

cát). 

- Khối 3: Đắp đất rời không đầm, mái hạ lưu của khối này có lát 

đá bảo vệ. 

Với thiết kế như trên, khi nước tràn qua đỉnh đập, đập sẽ vỡ tức 

thì và hoạt động như một đập tràn đỉnh rộng để tham gia xả lũ cùng 

các tràn khác. 

1.1.4. Các hạng mục công trình đầu mối :  Gồm 05 đập đất, 01 

tràn xả lũ tự do, 02 tràn xả lũ có cửa van, 01 tràn xẩ lũ khẩn cấp, 03 

cống lấy nước và các tuyến kênh tưới.  

1.2. LƯU VỰC HẠ LƯU VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Đặc điểm địa hình địa mạo 

Địa hình khu vực thượng lưu chủ yếu là đồi núi với độ dốc cao, 

nhiều cây cối; diện tích lưu vực chủ yếu là rừng phòng hộ với các 

loại cây có đường kính thân nhỏ, cây bụi. Ngoài rà có có một phần 

nhỏ là rừng sản xuất với giống cây chủ yếu là keo với khả năng lưu 

trữ nước không cao.   

Vùng hạ lưu hồ chứa là vùng đồng bằng với độ dốc giảm dần về 

phía Đông Bắc, dân cư sinh sống đông đúc, tập trung chủ yếu ở 

thành phố Tam Kỳ. Địa hình tương đối bằng phẳng, đồi núi thấp 

1.2.2. Tình hình kinh tế xã hội 

Vùng hạ lưu hồ Phú Ninh là thành phố Tam Kỳ với dân số 

khoảng khoảng 109.300 người và huyện Phú Ninh có dân số khoảng 

79.600 người. Ngoài ra còn có các công trình quan trọng cấp Quốc 
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gia như đường Quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

(đang xây dựng), đường sắt Bắc Nam, đường Quốc lộ 40B. 

1.3. CÁC GHI NHẬN VỀ NHỮNG TRẬN LŨ CÓ NGUY CƠ 

GÂY VỠ ĐẬP 

1.3.1. Kết quả quan trắc mực nước hồ qua các năm 

1.3.2. Ghi nhận các trận lũ có nguy cơ vỡ đập 

Đợt lũ 
TT 

Từ ngày Đến ngày 

Lưu lượng lũ 

Qmax (m3/s) 

Mực nước 

hồ H (m) 

1 29/11/1999 8/12/1999 2910,04 34,44 

2 10/11/2007 13/11/2007 1940,19 32,58 

3 14/11/2013 18/11/2013 2862,30 32,00 

 

1.3.3. Phân tích quá trình diễn biến một số trận lũ tại hồ 

Qua phân tích đặc điểm các trận lũ được ghi nhận, chủ yếu các 

trận lũ xảy ra tại hồ là dạng lũ kép, nhiều đỉnh trong một trận lũ với 

mức độ nguy hiểm cao. Để phù hợp với thực tiễn diễn biến lũ tại hồ, 

chúng tôi đề xuất sử dụng số liệu trận lũ năm 1999 là trận lũ đặc 

trưng để xây dựng mô hình thủy văn dự báo lưu lượng lũ đến hồ. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT CHO BÀI TOÁN V Ỡ ĐẬP 

 

2.1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN V Ỡ ĐẬP 

2.1.1. Phân tích nguyên nhân sự cố vỡ đập 

Đập đất bị vỡ xuất phát từ các nguyên nhân sau: (i) Nước tràn 

qua đỉnh đập; (ii) Nước chảy qua thân đập do rò rỉ thân đập; (iii) Do 

nền móng không ổn định; (iv) Do mái đập không ổn định.  

2.1.2. Quá trình nghiên cứu các mô hình bài toán vỡ đập 

Trong nghiên cứu các hiện tượng vỡ đập, các mô hình vỡ đập 

được đề xuất bao gồm 4 nhóm chính sau: (i) Mô hình dự báo dựa 

trên kết quả mô hình vật lý; (ii) Mô hình dự báo theo các tham số 

giới hạn; (iii)  Mô hình kinh nghiệm; (iv) Mô hình so sánh. 

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân cũng như quá trình nghiên 

cứu các mô hình vỡ đập, trong phạm vi luận văn này, chúng tôi đề 

xuất sử dụng bộ mô hình MIKE để mô phỏng bài toán vỡ đập đối với 

đập Long Sơn 1. 

2.2. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TH ỦY VĂN 

2.2.1. Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình thủy văn. 

a. Mô hình đường đơn vị 

b. Mô hình TANK 

c. Mô hình SSARR 

d. Mô hình NAM 

Mô hình NAM là mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - 

dòng chảy diễn ra trên lưu vực. Là một mô hình toán thủy văn, bao 

gồm một tập hợp các biểu thức toán học đơn giản để mô phỏng các 

quá trình trong chu trình thủy văn. Mô hình NAM là mô hình nhận 

thức, tất định, thông số tập trung; đây là một mô đun tính mưa từ 
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dòng chảy trong bộ phần mềm thương mại MIKE 11 do Viện thủy 

lực Đan Mạch xây dựng và phát triển.   

NAM mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy bằng việc mô tả liên 

tục cho các thành phần trong 4 vùng trữ lượng tương tác lẫn nhau 

bao gồm: Trữ lượng tuyết; Trữ lượng nước mặt; Trữ lượng nước sát 

mặt; Trữ lượng nước ngầm. 

2.2.2. Phương pháp tiếp cận sơ đồ tính thủy văn cho bài toán 

vỡ đập. 

Với việc sử dụng bộ phần mềm MIKE để tính toán mô phỏng vỡ 

đập, xác định mức độ ngập lụt cho một khu vực, đề xuất lựa chọn mô 

hình NAM (MIKE-NAM) dùng để tính toán các biên đầu vào cho 

mô hình thủy lực 2 chiều MIKE 21 

2.3. MÔ HÌNH TOÁN TH ỦY LỰC 

2.3.1. Mô hình VRSAP 

2.3.2. Mô hình HEC-RAS 

2.3.3. Mô hình MIKE 

MIKE 21 HD là một mô đun thủy động lực học dùng để mô 

hình hóa dòng chảy tràn. Nó được dùng để mô phỏng sự biến động 

của mực nước và lưu lượng ứng với các thay đổi về chế độ thủy lực 

trong sông, hồ và các vùng chảy tràn. Mực nước và lưu lượng được 

tính trong lưới hình chữ nhật chứa khu vực nghiên cứu khi có dữ liệu 

địa hình, độ nhám đáy, điều kiện biên, trường gió...  

MIKE 21 HD có thể mô hình hóa dòng chảy tràn với nhiều điều 

kiện được tính đến, bao gồm: (i) Ngập và tiêu nước cho vùng tràn; 

(ii) Tràn bờ ; (iii) Dòng chảy qua công trình thủy lợi; (iv) Thủy triều; 

(v) Nước dâng do mưa bão. 

2.3.4. Phương pháp tiếp cận mô hình thủy lực 

+ Mô hình 1 chiều: 
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- Có thể mô hình hóa dòng chảy 1 chiều trong kênh dẫn chính 

xác. 

- Có thể kết hợp trực tiếp với mô hình thủy văn (mưa rào-dòng 

chảy). 

- Thời gian mô phỏng ngắn 

Tuy nhiên:  

- Không thể mô phỏng các đặc trưng theo phương ngang 

- Gặp rất nhiều khó khăn khi mô phỏng dòng chảy tràn. 

+ Mô hình 2 chiều: 

- Có thể mô phỏng chính xác dòng chảy tràn. 

Tuy nhiên: Thời gian mô phỏng tương đối lớn. 

2.3.5. Lựa chọn sơ đồ tính, diễn toán mô hình 

Với địa hình vùng hạ du đập Long Sơn 1 là bằng phẳng, dòng 

chảy sau đập không theo dòng sông hay suối nào, dòng chảy chủ yếu 

là chảy tràn, do vậy lựa chọn mô hình hai chiều để mô phỏng            

ngập lụt.  

Mô hình MIKE 21 là mô hình thủy động lực học mô phỏng mực 

nước và dòng chảy trên sông, vùng cửa sông, vịnh và ven biển. Mô 

hình mô phỏng dòng chảy không ổn định hai chiều ngang đối với 

một lớp dòng chảy. 

Hệ phương trình mô phỏng bao gồm phương trình liên tục kết 

hợp với phương trình động lượng chiều ngang (x, y) mô tả sự biến 

đổi của mực nước và lưu lượng. Lưới tính toán sử dụng trong mô 

hình là lưới hình chữ nhật. 

+ Phương trình liên tục: 

0
Z p q

t x y

∂ ∂ ∂+ + =
∂ ∂ ∂

   (2.19)  

+ Phương trình động lượng theo chiều x: 
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2 22

2 2
w w

1
( ) ( ) 0a

xx xy x

gp p q pp p pq Z h
gh h h q fVV

t x h y h x C h x y x
τ τ

ρ ρ
  +   ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + + + − + −Ω − + =     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

 

(2.20) 

+ Phương trình động lượng theo chiều y: 

2 22

2 2
w w

1
( ) ( ) 0a

yy xy y

gp p q pq q pq Z h
gh h h q fVV

t y h y h y C h y x y
τ τ

ρ ρ
  +   ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + + + − + −Ω − + =     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

 

(2.21) 

Trong đó: 

h - độ sâu mực nước tại điểm (x, y) tính từ đáy, h = h(x, y, t) 

(m); 

Z - cao trình mực nước (m), Z = Z(x, y, t) (m); 

p - lưu lượng đơn vị theo chiều x, p = p(x, y, t) (m3/s/m), p = uh 

u - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều x; 

q - lưu lượng đơn vị theo chiều y, q = q(x, y, t) (m3/s/m), q = vh 

v - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều y; 

C - hệ số Chezy, C = C(x, y, t) (m1/2/s); 

g - gia tốc trọng trường (m/s2); 

f(V) - hệ số mưa sát gió; 

V - vận tốc gió, V = V(x, y, t) (m/s); 

Vx, Vy - thành phần vận tốc theo hai chiều x và y; 

Ω  - thông số Coriolis, = (x, y), phụ thuộc vào vĩ độ, (s-1); 

pa - áp suất khí quyển, pa = pa(x, y, t) (kg/m/s2); 

w - mật độ nước (kg/m3); 

x, y - tọa độ không gian (m); 

t - thời gian (s); 

xx, xy, yy - các thành phần ứng suất tiếp. 

2.3.6. Các phương pháp chia lưới miền tính toán  
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CHƯƠNG 3 

ÁP DỤNG MIKE21 CHO BÀI TOÁN V Ỡ ĐẬP LONG SƠN 1 

 

3.1. TÍNH MÔ HÌNH TH ỦY VĂN 

3.1.1. Cơ sở dữ liệu tính toán 

- Dữ liệu khí tượng và thủy văn lưu vực: Sử dụng số liệu đo mưa 

tại hai trạm Xuân Bình và C24 để tính toán dòng chảy đến hồ.  

- Dữ liệu lưu lượng thực đo các trận lũ: Sử dụng trận lũ năm 

1999 là trận lũ đặc biệt lớn, dùng để mô phỏng và hiệu chỉnh các 

thông số thủy văn; sử dụng lưu lượng lũ thực đo của các năm 2007 

và 2013 để kiểm định thông số mô hình. 

- Tài liệu địa hình: Bản đồ địa hình khu vực hồ Phú Ninh tỷ lệ 

1/2.000; 1/10.000  lưới chiếu UTM, hệ tọa độ VN2000. 

3.1.2. Quy trình thực hiện 

 (i) Chia lưu vực thành các tiểu lưu vực; (ii) Hiệu chỉnh bộ thông 

số mô hình thủy văn; (iii) Ki ểm định BTS mô hình.  

Kết quả phân chia lưu vực và xác định trọng số mưa cho từng 

tiểu lưu vực: 

a. Chia lưu vực tính toán 

Bảng 3.2. Các tiểu lưu vực và trạm đo mưa dùng để tính toán biên 

STT Lưu vực 
Diện tích 

km2 Tr ạm C24 
Tr ạm Xuân 

Bình 

1 Phu Ninh 1 97,57  0.7 0.3 

2 Phu Ninh 2 12,12  0.55 0.45 

3 Phu Ninh 3 19,41 0.4 0.6 

4 Phu Ninh 4 71,54 0.1 0.9 

5 Phu Ninh 5 39,10  0.15 0.85 
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b. Hiệu chỉnh bộ thông số mô hình thủy văn 

Bảng 3.3. Bảng BTS mô hình NAM lưu vực hồ Phú Ninh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Kết quả hiệu chỉnh mô phỏng lũ đến hồ Phú Ninh từ ngày 

1/12 - 8/12/1999 
 

  c. Kiểm định bộ thông số mô hình 

Để kiểm định mô hình, sử dụng lưu lượng thực đo của 2 trận lũ : 

(i) từ ngày 10/11 đến 14/11/2007 và (ii) từ ngày 14/12 đến ngày 

18/12/2013 và lượng mưa, bốc hơi tương ứng với 2 thời đoạn trên 

của trạm Xuân Bình, Phú Ninh và trạm Tam Kỳ. Các kết quả kiểm 

định được thể hiện trong Hình 3.6 và 3.7. 
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Hình 3.6. Kết quả kiểm định trận lũ từ 10/11 - 14/11/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Kết quả kiểm định trận lũ từ 14/12/2013  - 18/12/2013 
 

Kết luận: - Từ kết quả hiệu chỉnh mô hình lũ năm 1999 và kiểm 

định với hai trận lũ năm 2007, 2013 cho thấy bộ thông số cho kết quả 
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tin cậy đối với 2 trận lũ có hình dạng lũ khác nhau thể hiện trong 

Bảng 3.4. 

- Việc chia lưu vực hồ Phú Ninh thành 5 tiểu lưu vực với các bộ 

thông số và trọng số mưa các trạm được xem là phù hợp với nhiều 

dạng lũ khác nhau. 

  Bảng 3.4. Kết quả tính toán mô phỏng MIKE NAM và số liệu lũ đến 

thực đo 

 
3.1.3 Lựa chọn các kịch bản có khả năng gây vỡ đập 

Dựa trên các thông số mô hình MIKE NAM đã được lựa chọn 

như Bảng 3.3, tác giả sử dụng bộ thông số này và mô hình của trận lũ 

năm 1999 để mô phỏng tạo ra các trận lũ có đỉnh lũ tương ứng với 3 

kịch bản: tần suất kiểm tra 0.1%; tần suất thiết kế 0.5% và lũ PMF 

đối với hồ Phú Ninh. 

3.2. TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ PHÚ NINH 

3.2.1 Cơ sở tính điều tiết hồ Phú Ninh  

a. Khi lũ đến: Các tràn xả lũ (tràn số 1; V24 và V26) hoạt động 

theo quy trình quy định vận hành; trên cơ sở các tài liệu liên quan, đề 

xuất quy trình vận hành độ mở các cửa tràn dựa theo cao trình mức 

nước hồ Phú Ninh trong mùa lũ cụ thể theo Bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Chế độ vận hành các cửa van của các tràn có cửa 

 
 

b. Khi bắt đầu vỡ đập Long Sơn 1: Khi đập Long Sơn 1 bị vỡ, thì 

một lượng nước khá lớn đổ về lưu vực sau đập, do đó để giảm ngập 

cho hạ lưu sông Tam Kỳ, tác giả đề xuất đóng 2 tràn xả sâu V24 và 

V26 sau 2 tiếng kể từ lúc tràn Long Sơn 1 hoạt động; tràn số 1 vẫn 

hoạt động bình thường. 

  3.2.2. Kết quả điều tiết hồ ứng với kịch bản lưu lượng lũ 

kiểm tra P=0.1% 

 
Hình 3.8. Đường quá trình điều tiết xả lũ Q0,1% 



 
15

3.2.3.  Kết quả ứng với kịch bản lưu lượng lũ khẩn cấp PMF 

 
Hình 3.9. Đường quá trình điều tiết xả lũ QPMF 

3.2.4. Kết quả ứng với kịch bản lưu lượng lũ thiết kế p=0.5% 

 
Hình 3.10. Đường quá trình điều tiết xả lũ Q0,5% khi cửa tràn 

V24 không hoạt  động. 

3.3. MÔ HÌNH TH ỦY LỰC MIKE 21 

   3.3.1 Xác lập phạm vi nghiên cứu do vỡ đập 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn này là khu vực có dòng chảy 

lũ sinh ra ngay sau đập với khoảng cách dưới 10 km để xây dựng các 



 
16

giải pháp ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài 

sản. Vì thế tác giả chỉ xem xét giới hạn biên hạ lưu đến tuyến đường 

sắt Bắc Nam đồng thời không xét đến ảnh hưởng của mực nước tại 

các sông phía hạ lưu. Để cho kết quả chính xác nhất, tác giả sẽ tiến 

hành chạy mô hình với điều kiện không xét đến mực nước tại các 

sông hạ lưu. Để mô hình hoạt động, tác giả lấy biên hạ lưu là mực 

nước biển tại cửa Lở - huyện Núi Thành, sau đó trích xuất kết quả 

mực nước tại điểm cuối của phạm vi nghiên cứu (tại cầu qua đường 

sắt Bắc - Nam) để làm điều kiện biên hạ lưu, chạy lại mô hình 

MIKE21 với điều kiện này và đánh giá mức độ ảnh hưởng, xây dựng 

giải pháp ứng phó.  

3.1.2. Xây dựng mô hình bài toán 2 chiều 

- Phân tích số liệu địa hình: 

Đối với vùng nghiên cứu (vùng chia lưới nhỏ) dùng bản đồ tỉ lệ 

1/2.000,  đối với vùng ven dùng bản đồ 1/10.000 hệ tọa độ VN2000 

và bản đồ bao trùm mô hình tính toán là bản đồ 1/25.000 UTM. Tất 

cả cao độ được chuẩn hóa về hệ tọa độ VN2000 và cao độ quốc gia 

(cao độ Hòn Dấu), lấy bản đồ VN2000 làm nền để hiệu chỉnh. 

- Xây dựng địa hình vào mô hình 2 chiều: Sử dụng lưới hỗn hợp 

và phi cấu trúc để mô tả địa hình. 

- Xây dựng bản đồ hệ số nhám. 

 - Điều kiện ban đầu: Trong bài toán này điều kiện ban đầu (t0) 

được tác giả gán từ lúc xuất hiện trận lũ đến hồ như Hình 3.12; 3.13 

và 3.14. 

- Điều kiện biên trên: Điều kiện biên trên là lưu lượng lũ qua 

đập Long Sơn 1 ứng với các kịch bản (giá trị thể hiện trong phụ lục 

PL7, 8, 9). 
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 - Điều kiện biên dưới:  Là mực nước tại cầu đường sắt Bắc Nam. 

Tuy nhiên trên thực tế rất khó để xác định mực nước ứng với các 

kịch bản tại vị trí này. Trong luận văn để có cơ sở xác định mực 

nước biên dưới cho mô hình thủy lực, tác giả đề xuất cách xác định 

mực nước thông qua 2 bước thử dần như sau: 

Bước 1: Chạy mô hình MIKE21 tương ứng với các kịch bản và 

giả định mực nước hạ lưu tại vị trí cầu đường sắt là 0.05m.  

Bước 2: Trích xuất kết quả mực nước tại cầu đường sắt Bắc 

Nam với từng kịch bản (xem Phụ lục PL13; 14; 15). Sử dụng mực 

nước này để làm điều kiện biên dưới và chạy lại mô hình MIKE21.   

- Điều kiện kết thúc:Tính đến thời gian kết thúc trận lũ 

3.1.3. Kết quả tính toán vỡ đập Long Sơn 1 cho các kịch bản  

Bảng 3.6: Kết quả tính toán thủy lực tại các vị trí trọng yếu 
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3.4. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT DO VỠ ĐẬP LONG 

SƠN 1 

3.4.1. Mục đích xây dựng bản đồ ngập lụt do vỡ đập Long 

Sơn 1 

(i) Ghi nhận lại các vị trí ngập lớn nhất trên phạm vi nghiên cứu 

trong quá trình truyền lũ do vỡ đập gây ra ứng với các kịch bản. 

(ii) Làm cơ sở cho việc quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình 

của các Sở, Ban, Ngành liên quan trong phạm vi nghiên cứu. 

(iii) Cắm mốc và biển báo ngập tại các vị trí trọng yếu cho người 

dân được biết. 

(iv) Hỗ trợ việc lập kế hoạch sơ tán dân và bản đồ di tản trong 

trường hợp khẩn cấp. 

3.4.2. Cơ sở để xây dựng bản đồ ngập lụt 

 (i) Dữ liệu địa hình và địa vật khu vực tiềm ẩn nguy cơ chịu ảnh 

hưởng của lũ bao gồm toàn bộ phạm vi nghiên cứu, 

(ii) Dữ liệu điều tra tình hình dân sinh, kinh tế và xã hội khu vực 

ảnh hưởng, 

(iii) Tài li ệu và bản đồ về địa giới hành chính các huyện, xã 

trong khu vực nghiên cứu, 

(iv) Các giá trị tính toán thuỷ lực, thuỷ văn đã được đề cập từ 

các phần trước, 

(v) Các tài liệu điều tra, quan trắc đo đạc về lũ và ảnh hưởng và 

thiệt hại do một số trận lũ đã diễn ra trong khu vực. 

3.4.4. Kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt 

Các bảng đồ ngập lụt ứng với các kịch bản: Q0.1%; QPMF và Q0.5% 

được thể hiện trong các Hình 3.21; 3.22 và 3.23.  
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Hình 3.21.  Bản đồ ngập lụt ứng với Q0.1% có xét mực nước hạ lưu 

 
Hình 3.22. Bản đồ ngập lụt ứng với QPMF có xét mực nước hạ lưu 
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Hình 3.23. Bản đồ ngập lụt ứng với Q0.5% và tràn V24 bị sự cố có xét 

mực nước hạ lưu   

 

CHƯƠNG 4 

ĐÁNH GIÁ M ỨC ĐỘ PHÁ HỦY VÀ GI ẢI PHÁP ỨNG PHÓ 

 

4.1. ĐÁNH GIÁ M ỨC ĐỘ PHÁ HỦY 

Theo kết quả trong Bảng 3.6, trong bán kính dưới 5km thì thời 

gian truyền lũ khá nhanh (từ 20 đến 60 phút), độ ngập sâu (từ 1.3 – 

2.5m) và vận tốc dòng chảy lớn (từ 5 -11 m/s). Đây là vùng bị phá 

hoại nặng nhất khi vỡ đập Long Sơn 1. Với vận tốc này thì các công 

trình có khả năng bị phá hoại rất cao như kênh chính Bắc, tuyến 

đường QL 40B và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên 

cạnh đó các khu dân cư và các công trình công cộng đều bị ảnh 

hưởng nặng nề, cần có giải pháp sơ tán khẩn cấp để đảm bảo tính 

mạng của người dân. Càng về phía hạ lưu cách chân đập từ 5 đến 10 
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km thì mức độ ảnh hưởng giảm đáng kể. Điều này là hợp lý vì yếu tố 

địa hình thay đổi và lúc này Long Sơn 1 làm việc như đập tràn tự do. 

Trong phạm vi bán kính 10 km, tác giả xác định địa bàn và số hộ 

dân có khả năng bị uy hiếp như Bảng 4.1, Hình 4.4. Theo đó các hộ 

dân phía hạ lưu đập Long Sơn 1 thuộc các xã: Tam Đại, Tam Dân, 

Tam Thái, Tam Đàn thuộc huyện Phú Ninh và phường Hòa Thuận 

thuộc thành phố Tam Kỳ nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm, nên cần 

có sự thông báo nhanh và phương án sơ tán kịp thời. 
 

Bảng 4.1. Thống kê số lượng nhà bị ảnh hưởng theo địa bàn xã ứng 

với kịch bản lũ PMF 

 
4.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ 

4.2.1 Cắm mốc biển báo cho các tuyến đường 

Theo đánh giá mức độ ngập sâu, vận tốc và thời gian truyền lũ 

do vỡ đập Long Sơn 1, các đơn vị khai thác các tuyến đường QL40B 

và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cần cắm mốc biển báo, cảnh báo 

và chốt dừng xe khẩn cấp tại các vị trí ảnh hưởng.  

4.2.2 Hướng sơ tán khẩn cấp 

Dựa trên các tuyến giao thông trọng điểm, tác giả đề xuất các 

hướng di chuyển khi cần sơ tán khẩn cấp tránh xa vùng nguy hiểm. 
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Hình 4.4. Bản đồ các tuyến đường và điểm bố trí phương tiện phục 

vụ sơ tán 



 
23

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

Đề tài này phù hợp với xu thế biến đổi khí hậu và cũng là hướng 

trọng điểm cần nghiên cứu đối với các hồ đập nhằm đảm bảo an toàn 

cho hạ du. 

Đối với hồ Phú Ninh, tuy đã được đầu tư xây dựng mới các tràn 

xã lũ để bảo vệ cho công trình đập chính (tuyệt đối an toàn) nhưng 

việc mô phỏng và đánh giá thiệt hại khi đập Long Sơn 1 bị vỡ vẫn 

chưa được quan tâm nghiên cứu. 

Đặc điểm vỡ đập Long Sơn 1 khác so với các đập đất (đập 

chính) thông thường, vì sau khi vỡ, đập làm việc như một tràn tự do 

và giữ mực nước trong hồ bằng mực nước dâng bình thường. 

Với những cố gắng bản thân, sau thời gian nghiên cứu tác giả 

xin đưa ra các kết luận chính sau đây: 

- Theo kết quả tính toán của đơn vị tư vấn thì với mô hình lũ đơn 

ứng với tần suất thiết kế 0.5% , tần suất kiểm tra 0.1% và kể cả lũ 

PMF thì Hồ Phú Ninh vẫn an toàn và đập Long Sơn 1 không bị vỡ. 

Tuy nhiên, khi tác giả sử dụng mô hình lũ kép của năm 1999 và kiểm 

tra cho các tần suất trên thì kết quả cho thấy tất cả các trường hợp 

đều gây vỡ đập Long Sơn 1. 

- Việc phân chia lưu vực hồ Phú Ninh thành 5 tiểu lưu vực để 

tính trọng số trong mưa là phù hợp và cho kết quả hiệu chỉnh, kiểm 

định mô hình thủy văn hợp lý hơn so với quan điểm của tư vấn chi 

thành 3 tiểu lưu vực. 

- Tác giả sử dụng đường quá trình lũ năm 1999 để mô phỏng lưu 

lượng đến ứng với các tần suất thiết kế, kiểm tra và PMF là hợp lý và 

phù hợp với xu thế bất lợi diễn biết bất lợi của thời tiết trong thời 

gian đến. 
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- Đề tài đã xây dựng được bộ thông số cho mô hình MIKE NAM 

của lưu vực hồ Phú Ninh, làm cơ sở cho việc tính lưu lượng lũ đến 

hồ và làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo. 

- Tác giả đã thu thập tài liệu vận hành hồ trong các năm gần đây 

và quy trình vận hành hồ để từ đó đề xuất kịch bản vận hành hồ trong 

trường hợp khẩn cấp, làm cơ sở cho việc xác định lưu lượng gây vỡ 

đập Long Sơn 1. 

- Đề tài đã sử dụng mô hình thủy lực MIKE 21 để mô tả bài toán 

vỡ đập Long Sơn 1 và tính toán được thời gian truyền lũ, vận tốc lớn 

nhất và chiều sâu ngập lớn nhất tại các vị trí trọng yếu và các khu 

dân cư ứng với 3 kịch bản. 

- Dựa trên các kết quả nghiên cứu này, tác giả đánh giá mức độ 

phá hủy và xác định vùng nguy hiểm để từ đó đưa ra các phương án 

sơ tán khẩn cấp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và đề nghị 

các đơn vị quản lý khai thác các tuyến đường QL40B và đường cao 

tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi có phương án cắm mốc cảnh báo, biển báo 

và phong toả khẩn cấp khi sự cố xảy ra. 

Do thời gian hạn hẹp và thiếu số liệu phục vụ tính toán đề tài 

không tránh khỏi những hạn chế cần khắc phục sau đây: 

- Cần thu thập và bổ sung thêm các vị trí công trình như cống, 

cầu của các tuyến đường trong phạm vi nghiên cứu và số hóa đưa 

vào mô hình thủy lực. 

- Phạm vi nghiên cứu tính toán ngập cần mở rộng và có tính toán 

cụ thể mực nước tại các sông hạ lưu. 

- Trong luận văn tác giả chỉ mới đề cập đến bài toán 02 chiều 

ngang. Để hoàn thiện hơn cần phải xét bài toán kết nối 01 chiều  kết 

hợp 02 chiều để phản ảnh kết quả tốt hơn./. 

 
 


