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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Công trình ñất ñắp là một trong những loại công trình có từ lâu 

ñời và rất phổ biến. Đập ñất hồ chứa trong các công trình thuỷ lợi 

cũng là những công trình như thế. Tính ñến thời ñiểm năm 1998 ở 

Việt Nam có khoảng 3500 hồ chứa nhỏ và 650 hồ chứa lớn và trung 

bình (theo ñiều tra của cục Quản lý nước và khai thác công trình 

thuỷ lợi năm 1998). Mỗi hồ ñều có mục ñích khác nhau nhưng phần 

lớn ñều ñược xây dựng bằng ñất ñắp.  

Một trong những quan tâm lớn ñến công trình ñất ñắp là sự ổn 

ñịnh của nền ñắp. Trong ñó dòng thấm trong công trình là một 

nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp. Mưa (nước mặt) lại là một yếu tố 

trực tiếp ảnh hưởng ñến dòng thấm trong ñất, ñặc biệt khi mưa lớn. 

Mưa thấm vào mặt ñất làm thay ñổi ñường bảo hoà, do ñó làm thay 

ñổi tính ổn ñịnh của mái ñập. 

Việt Nam nói chung, Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng là nơi có 

cường ñộ mưa rất lớn. Việc tính toán ổn ñịnh ñập ñất cần kể ñến ảnh 

hưởng của mưa ñặc biệt ñối với những ñập ñất có quy mô lớn. Vấn 

ñề này chưa ñược xem xét nhiều khi tính toán ổn ñịnh ñập ñất ở nước 

ta. 

Trong thực tế, nhiều công trình thuỷ lợi bị hư hỏng từ nhẹ ñến 

nặng, không còn sử dụng ñược nữa, làm thiệt hại về người và tài sản 

mà nguyên nhân chính là do dòng thấm gây ra. Theo tổng kết và 

phân tích nguyên nhân gây ra sự cố công trình ñất trên thế giới của 

Middle Brooks cho thấy, trên 60% các sự cố công trình ñất là do 
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thấm gây ra, khoảng 10% sự cố có tác nhân kích thích từ thấm, 30% 

sự cố công trình do tràn nước qua mặt ñập, trượt mái và các nguyên 

nhân khác. Tất cả các sự cố trên, nguyên nhân sâu xa là do sự thiếu 

sót trong công tác khảo sát, thiết kế hay trong lúc thi công công trình. 

Phần mềm GEOSLOPE của Canaña là một chương trình rất 

ñược ưa chuộng khi phân tích tính toán cho mái ñất hiện nay . Hai 

trong số những môñun của GEOSLOPE là môñun SEEP/W và 

môñun SLOPE/W ñược sử dụng trong tính toán này. SEEP/W ñược 

xây dựng trên cơ sở của phương pháp số phần tử hữu hạn có khả 

năng mô hình hoá sự di chuyển của nước và phân bố áp lực nước lỗ 

rỗng trong môi trường ñất ñá là gần ñúng với thực tế nhất. Cũng như 

việc thiết lập và ñưa vào hàm hệ số thấm, hàm ñộ chứa nước thể tích 

hay hàm kích cỡ hạt và kể ñến những ảnh hưởng của những yếu tố 

khác như mưa thấm.… ñã giải quyết ñược các vấn ñề về thấm với kết 

quả ñưa ra khá chính xác với thực tế. SLOPE/W phân tích ổn ñịnh 

mái ñất ñá theo Phương pháp cân bằng giới hạn trong khối ñất bảo 

hoà và không bảo hoà theo nhiều Phương pháp khác nhau, có khả 

năng mô hình hóa các loại ñất không ñồng nhất, các hình dạng mái 

dốc và phân tích ñịa hình phức tạp, các dạng mặt trượt khác nhau (trụ 

tròn, hỗn hợp, chỉ ñịnh) và các ñiều kiện áp lực nước lỗ rỗng, các 

loại tải trọng… SLOPE/W có thể ghép nối với SEEP/W ñể phân tích 

ổn ñịnh mái dốc trong ñiều kiện có áp lực nước lỗ rỗng phức tạp. 

Toàn bộ các môñun cuả GEOSLOPE có thể áp dụng vào việc tính 

toán thiết kế các công trình xây dựng, ñịa kỹ thuật và khai thác mỏ 

có liên quan tới mái dốc. 
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2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là ñập ñất hồ chứa nước Việt An. 

2.2 Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là dùng Geoslop ñể ñánh giá ảnh 

hưởng dòng thấm ñến ổn ñịnh ñập ñất khi có mưa lớn với cường ñộ 

mưa không ñổi. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Tìm hiểu các cơ sở lý thuyết ñể tính thấm và ổn ñịnh mái ñất; 

- Tính toán tốc ñộ thấm do mưa; 

- Sử dụng thành thạo mô-dun Seep/W và Slope/W trong bộ 

GeoSlope -Canada ñể tính toán thấm và ổn ñịnh mái ñất; 

- Biết ñược mức ñộ ảnh hưởng của mưa ñến sự ổn ñịnh mái ñập ñất; 

- Đưa ra những ñề xuất và kiến nghị khi tính toán thiết kế ñập ñất 

nói chung và những vấn ñề về nâng cấp, tu bổ mái ñập Việt An hiện 

nay; 

4. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của ñề tài 

Luận văn tiếp cận phương pháp phần tử hữu hạn ñể giải bài toán 

thấm và các phương pháp tính toán ổn ñịnh mái ñất. Qua ñó, ñề xuất 

phương pháp tính toán và phân tích ảnh hưởng dòng thấm khi có 

mưa lớn so với khi không có mưa ñến sự ổn ñịnh của mái ñất. Đây là 

vấn ñề chưa thấy ñề cập nhiều khi tính toán và phân tích thấm, ổn 

ñịnh ñập ñất ở nước ta, qua ñó ñề xuất biện pháp ñể nâng cấp và tu 

bổ mái ñập Việt An. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương 

pháp thu thập, xử lý thông tin; kết hợp với phương pháp mô hình mô 

phỏng dựa trên phần mềm có sẵn ñể giải bài ổn ñịnh ñập ñất. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm có phần mở ñầu, 4 chương và phần kết luận - 

kiến nghị: 

Chương 1: Tổng quan. Chương trình bày về tình hình khí hậu 

thủy văn của khu vực miền trung, tổng quan về thấm và ổn ñịnh. 

 Chương 2: Lý thuyết tính toán thấm ñập ñất. Trình bày về lý 

thuyết cơ bản về thấm, hiện tượng mưa thấm vào ñất và các trường 

hợp tính thấm trong môñun Seep/W.  

 Chương 3: Lý thuyết tính toán ổn ñịnh mái ñất. Trình bày 

các trường hợp của tính ổn ñịnh, phương pháp phân thỏi tính hệ số 

an toàn ổn ñịnh của mái ñất và nêu các bài toán tính ổn ñịnh trong 

môdun Slope/W. 

Chương 4: Ứng dụng phần mềm GEOSLOPE ñể tính toán 

ñập ñất hồ chứa Việt An. Trình bày các thông tin về ñập Việt An và 

các số liệu dùng tính toán; các bước phân tích bài toán của hai mô 

ñun Seep/W và Slope/W; kết quả tính thấm, ổn ñịnh với các ñiều 

kiện thấm khác nhau của mưa. 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1 Sơ lược về tình hình khí hậu thuỷ văn ở khu vực Miền Trung 

Việt Nam 

1.1.1 Các yếu tố ñịa lý ảnh hưởng ñến dòng chảy sông ngòi 

1.1.1.1 Khí hậu 

Đặc ñiểm khí hậu nhiệt ñới ẩm, gió mùa của nước ta thể hiện 

rất rõ rệt lượng mưa trung bình trong nhiều năm và tương quan giữa 

lượng mưa và lượng bốc hơi năm. Thật vậy, xét trên toàn lãnh thổ 

nước ta, thì lượng mưa trung bình nhiều năm khoảng 1960mm. So 

với lượng mưa trung bình cùng vĩ ñộ (100 -200 Bắc) thì ở nước ta có 

lượng mưa khá dồi dào, gấp 2,4 lần.  

1.1.1.2 Thổ nhưỡng và nham thạch  

1.1.1.3 Địa hình 

1.1.2 Sự phân bố lượng mưa năm ở khu vực Miền Trung 

Lượng mưa ở Trung bộ chiếm khoảng (60 ÷ 75)% lượng mưa cả 

năm, ở Tây Nguyên chiếm ñến (80 ÷ 90)% lượng mưa cả năm. Khu 

vực Trung Bộ lượng mưa chiếm khối lượng thấp hơn so với các vùng 

khác bỡi mùa mưa chỉ khoảng 3 tháng và ñặc biệt trong cuối tháng 5 

ñầu tháng 6 thường có mưa tiểu mãn do gió mùa tây nam gây nên. 

1.1.3 Tình hình bão lụt 

Khu vực Biển Đông ñược ñánh giá là vùng có nhiều bão nhất, 

Việt Nam là một trong những nước nằm trong số ñó. Hằng năm trung 

bình có khoảng 30 cơn bão hoạt ñộng ở Biển Đông và có khoảng 4 ÷ 

6 cơn bão ñổ bộ vào Việt Nam, năm nhiều nhất có ñến 12 cơn bão 
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với sức gió từ cấp 8 ÷ 12. Bão thường kèm theo mưa lớn gây ra ngập 

lụt ở các vùng ñồng bằng chính và các vùng sản xuất nông nghiệp 

dọc biển Miền Trung và cả nước. 

1.1.3.1 Theo vùng bị ảnh hưởng 

Từ số liệu cho thấy mật ñộ số cơn bão ảnh hưởng vào bờ biển 

khu vực Miền Trung Việt Nam là rất lớn, chiếm ñến 50% tổng số 

cơn bão trong cả nước. Đặc biệt tần số bão ñổ bộ vào Miền Trung 

tăng lên trong các thập kỷ gần ñây, từ 23 cơn trong các năm (1891 ÷ 

1900) ñến 43 cơn trong thập niên 70 và 50 cơn trong thập niên 80. 

1.1.3.2 Theo thời gian 

1.2 Tổng quan về thấm 

1.2.1 Ý nghĩa của việc tính toán thấm ñập ñất 

Các kết quả của việc giải các bài toán thấm thường là: 

 - Xác ñịnh lưu lượng thấm qua thân ñập và qua nền. Trên cơ 

sở ñó tìm lượng nước tổn thất của hồ do thấm gây ra và có biện pháp 

phòng chống thấm thích hợp. 

 - Xác ñịnh vị trí ñường bão hoà, từ ñó sẽ tìm ñược áp lực 

thấm dùng trong tính toán ổn ñịnh của mái ñập. 

 - Xác ñịnh grañien thấm ( hoặc lưu tốc thấm ) của dòng 

chảy trong thân, nền ñập, nhất là ở chỗ dòng thấm thoát ra ở hạ lưu 

ñể kiểm tra hiện tượng xói ngầm, chảy ñất và xác ñịnh kích thước 

cấu tạo của tầng lọc ngược. 

1.2.2 Đặc tính của ñất thấm nước 
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1.2.3 Quá trình thấm do mưa 

Quá trình thấm là quá trình nước từ mặt ñất thâm nhập vào 

trong ñất. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng ñến tốc ñộ thấm bao gồm các 

ñiều kiện trên mặt ñất, các tính chất của ñất như ñộ rỗng, ñộ dẫn thuỷ 

lực và hàm lượng ẩm hiện có trong ñất. 

Sự phân bố lượng ẩm trong ñất khi có nước thấm xuống ñất 

thể hiện qua các vùng sau: trên cùng là vùng ẩm bảo hoà gần mặt 

ñất; dưới ñó là vùng truyền ẩm từ vùng bảo hoà, vùng này có hàm 

lượng ẩm tương ñối ñồng ñều; hết vùng truyền ẩm là vùng ướt trong 

ñó ñộ ẩm giảm dần theo chiều sâu.  

Như vậy khi có mưa, dòng thấm từ mặt ñập ñất sẽ qua vùng 

ñất không bảo hoà ñể ñến vùng bảo hoà phía dưới khi gặp ñường bảo 

hoà của ñập. 

Tốc ñộ thấm là tốc ñộ nước từ mặt ñất ñi vào trong ñất. Nếu 

trên mặt ñất có nước ñọng, nước sẽ thấm xuống ñất theo tốc ñộ thấm 

tiềm năng. Nếu tốc ñộ mưa nhỏ hơn tốc ñộ thầm tiềm năng thì tốc ñộ 

thấm thực tế nhỏ hơn tốc ñộ thấm tiềm năng.  

Lượng thấm luỹ tích là ñộ sâu cộng dồn của nước thấm trong 

một thời kỳ ñã cho. 

1.3 Tổng quan về ổn ñịnh ñập ñất 

1.3.1 Các yếu tố gây mất ổn ñịnh 

Đập ñất là công trình dâng nước ñược làm bằng vật liệu ñịa 

phương khối lớn, vì vậy không có khả năng mất ổn ñịnh về lật và 

trượt theo mặt nền. Dưới tác dụng của tải trọng ñập thường mất ổn 
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ñịnh theo hình thức trượt mái thượng và hạ lưu khi chọn mặt cắt ñập 

không hợp lý. 

Tính chất cơ lý của vật liệu là yếu tố chủ yếu ảnh hưởng ñến 

ổn ñịnh mái dốc, tuy nhiên ñó không phải là nguyên nhân duy nhất  

mà còn phụ thuộc vào ngoại lực tác dụng như lực thuỷ tĩnh, áp lực 

thấm, lực ñộng ñất, áp lực kẽ hỗng trong quá trình cố kết... 

1.3.2 Mặt trượt phá hoại  mái  ñất 

1.3.2.1 Cơ chế phá hoại của mái  ñất 

Nguyên nhân chính của sự phá hỏng mái ñất là sự chênh lệch 

áp lực do trọng lượng bản thân ñất của mái ñất theo phương của 

trọng lực. Khi ứng suất cắt phát sinh do sự chênh lêch áp lực ấy lớn 

lên và phát triển trong khối ñất ñến một trị số nào ñó hoặc trong một 

miền nào ñó trong khối ñất mà cường ñộ chống cắt của bản thân ñất 

không chịu nổi thì sự phá hỏng sẽ xảy ra.  

1.3.2.2 Hình dạng mặt trượt 

Sự trượt có thể xảy ra cục bộ hoặc phổ biến trên một chiều dài 

nhất ñịnh; mặt trượt có dạng của mặt cong hai chiều hoặc mặt trụ.  

1.3.2.3 Kết luận về mặt trượt phá hoại khối ñất 

Từ những ñiều trình bày trên, có những ñiều cần quan tâm khi 

phân tích ổn ñịnh mái ñất và nền ñất: 

1. Sự phá hoại khối ñất (mái ñất, nền dốc) là sự phá hoại cắt 

trượt theo một mặt trượt nhất ñịnh - mặt trượt nguy hiểm nhất. 

2. Khi phân tích ổn ñịnh khối ñất, giả thiết mọi ñiểm thuộc mặt 

trượt ñều ở trạng thái cân bằng giới hạn giả ñịnh là chấp nhận ñược, 

tức công nhận ñẳng thức : 
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               τ  =   τ0m                                            (1.2) 

Trong ñó 

        τ -  ứng suất cắt tại ñiểm ñang xét (kN/m2 hay kPa) 

        τ0m - cường ñộ chống cắt huy ñộng của ñất nơi ñang xét 

(kN/m2 hay kPa), xác ñịnh theo công thức Coulomb 

                τ0m = 
F

1
.[( σ - u ) tgϕ’ +  c’]       

(1.3) 

3. Đất thuộc khối ñất trượt hầu như không bị xáo ñộng do 

trượt. Do ñó khi phân tích ổn ñịnh mái ñất, nền ñất, giả thiết khối ñất 

trượt ứng xử như vật thể rắn là chấp nhận ñược. 

Chương 2. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN TH ẤM ĐẬP ĐẤT 

2.1  Lý thuyết cơ bản về thấm 

2.1.1 Định luật Đacxy về thấm 

2.1.2 Thấm có áp và thấm không áp   

2.1.3 Thấm phẳng và thấm không gian  

2.1.4 Thấm ổn ñịnh và không ổn ñịnh   

2.1.5 Hiện tượng mao dẫn trong thấm không áp 

2.1.6 Các phương pháp tính thấm 

Dòng thấm qua công trình nền và ñập ñất có thể tính theo 

phương pháp giải tích cổ ñiển, phương pháp lực và phương pháp số. 

Các phương pháp giải tích cổ ñiển chỉ có thể giải ñược trong các 

trường hợp thấm ñơn giản, còn ña số các trường hợp ñều phải giải 

theo phương pháp số. 
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Trong các phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn có 

nhiều ưu ñiểm vì ñáp ứng ñược miền tính toán không ñồng chất, có 

dạng hình học tuỳ ý, ñiều kiện biên tuỳ ý. Phương pháp nầy ñã ñược 

sử dụng ñể thiết lập thuật toán trong phần mềm Geo.Slope; luận văn 

sử dụng phần mềm nầy ñể nghiên cứu ảnh hưởng dòng thấm ñến ñập 

ñất. 

2.1.7 Lý thuyết phương pháp phần tử hửu hạn cho bài toán thấm 

Trình tự giải một bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn: 

        * Rời rạc hoá miền tính toán Ω . 

             * Chọn hàm xấp xỉ. 

       * Xây dựng các phương trình phần tử . 

       * Ghép nối các ma trận phần tử vào ma trận tổng 

thể.  

       * Áp ñặt các ñiều kiện biên. 

       * Giải hệ phương trình ñại số.                                                           

2.1.7.1 Phương trình dòng thấm ổn ñịnh trong môi trường thấm bão hoà 

         
0x y z

h h hK K K q
x x y y z z

    
+ +     

    

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

                    (2.15)             

2.1.7.2 Phương trình dòng thấm không ổn ñịnh trong môi trường thấm 

bão hoà 

x y z s
h h h hK K K q S

x x y y z z t
    
     

    

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

          (2.16) 

2.1.8 Các trường hợp tính thấm qua ñập ñất 

2.2 Mưa thấm vào ñất 

* Lượng thấm luỹ tích và tốc ñộ thấm tiềm năng 
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Khi trên mặt ñất có nước ñọng, nước sẽ thấm vào ñất với một 

tốc ñộ thấm tiềm năng f và với một lượng thấm luỹ tích F. 

Lượng thấm luỹ tích F là ñộ sâu cộng dồn của nước thấm 

trong một thời kỳ ñã cho và bằng tích phân của tốc ñộ thấm trên thời 

kỳ ñó: 

F(t) = ττ df
t

∫
0

)(         (2.30) 

Biến ñổi ngược lại ta có tốc ñộ thấm là ñạo hàm theo thời gian 

của lượng thấm luỹ tích: 

f(t) = 
dt

tdF )(
         (2.31) 

* Thời gian sinh nước ñọng 

Trong một trận mưa, nước chỉ có thể ñọng lại trên mặt ñất khi 

cường ñộ của mưa i lớn hơn khả năng thấm của ñất (hệ số thấm hay 

ñộ dẫn thuỷ lực K). Thời gian sinh nước ñọng là khoảng thời gian 

tính từ thời ñiểm bắt ñầu mưa ñến thời ñiểm nước bắt ñầu ñọng trên 

mặt ñất. Trước khi sinh nước ñọng (t<tp), cường ñộ mưa nhỏ hơn tốc 

ñộ thấm tiềm năng và mặt ñất chưa bảo hoà. Quá trình nước ñọng bắt 

ñầu xảy ra khi cường ñộ mưa vượt quá tốc ñộ thấm tiềm năng, và tại 

thời ñiểm ñó t = tp, mặt ñất ở trạng thái bảo  hoà. Khi quá trình mưa 

tiếp tục ( t > tp), vùng bảo hoà trên mặt ñất lan dần xuống tầng sâu 

hơn và dòng chảy trên mặt ñất xuất hiện từ lượng nước ñọng. 

Với quá trình thấm trong ñất ñối với một trận mưa cường ñộ i, 

khởi ñầu một cách tức thời và tiếp diễn không hạn ñịnh, có 3 nguyên 
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tắc ñược xét ñến khi xác ñịnh thời gian sinh nước ñộng: (1) trước khi 

sinh nước ñọng, toàn bộ mưa ñều thấm xuống ñất; (2) tốc ñộ thấm 

tiềm năng f là một hàm của lượng thấm luỹ tích và (3) nước ñọng xuất 

hiện khi tốc ñộ thấm tiềm năng nhỏ hơn hoặc bằng cường ñộ mưa. 

2.3 Các bài toán thấm trong SEEP/W-Geoslop 

2.3.1 Giới thiệu chung 

2.3.2 Ứng dụng của phần mềm SEEP/W-Geoslop 

2.3.2.1 Thấm tự do qua ñập ñất 

2.3.2.2 Mưa thấm xuống ñất 

2.3.2.3 Thấm từ các ao, hồ  

2.3.2.4 Bài toán áp lực nước lỗ rỗng dư 

2.3.2.5 Bài toán thấm theo thời gian 

Chương 3. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT 

3.1 Trường hợp tính toán (QPVN 11-77) 

3.1.1 Thượng lưu 

3.1.2 Hạ lưu 

3.1.3 Xác ñịnh cung trượt nguy hiểm nhất 

Hệ số ổn ñịnh nhỏ nhất ứng với một cung trượt gọi là cung 

trượt nguy hiểm nhất, ứng với một cung trượt nguy hiểm nhất có một 

tâm trượt O nhất ñịnh.  

3.1.4 Điều kiện ổn ñịnh 

   Để ñập ổn ñịnh nhỏ nhất  : Fmin,min ≥ [F]. 

F : hệ số ổn ñịnh tính toán của mái dốc. 
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3.2 Tổng quan về phương pháp phân thỏi tính hệ số an toàn ổn 

ñịnh của mái ñất 

 

3.2.1 Nguyên lý cơ bản 

   
)ît−trgay(M

)ît−trchèng(M
K

gt

ct=       (3.1)

 Đến nay, phương pháp phân thỏi ñược coi như một phương pháp 

số rất có hiệu lực ñể tính toán ổn ñịnh của mái ñất vì có thể xét ñến 

tính không ñồng chất của ñất và trị số áp lực nước lỗ rỗng tại mọi 

ñiểm trong khối ñất. 

Đáy thỏi là một mảnh của mặt trượt nên hai lực T và N phải 

thoả mãn ñiều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb. 

 

Hình 3.1 : Sơ ñồ lực tổng quát tác dụng vào một thỏi 

3.2.2 Điều kiện bền  Mohr - Coulomb cho quan hệ giữa N và 

T0 trên mặt trượt 

Nếu ñáy thỏi là một mảnh của mặt trượt thực thì có : 
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     T0 = N’tgϕ’ + c’l            (3.1a)

 Trong ñó : N’ là lực pháp tuyến hiệu quả; ϕ’, c’ là góc ma sát và 

lực dính ñơn vị của ñất có ñược bằng thí nghiệm cắt thoát nước.  

Nếu ñáy thỏi là mảnh của mặt trượt giả ñịnh thì có  

           T0= N’tgϕm’ + c’
ml           (3.1b)

 hay                T0 = 
F

'c

F

'tg
'N +

φ
                              (3.1c) 

Trong ñó ϕ’ m , c’
m là phần huy ñộng  của ϕ’, c’ ñủ ñể chống 

lại sự trượt  :   tgϕ’ m = 
F

tg 'ϕ
 ; c’

m = 
F

c'
                   (3.1d) 

 

3.3 Lý thuy ết tính toán ổn ñịnh mái dốc của modun Slope/w 

trong phần mềm Geo.Slope 

3.3.1 Định nghĩa các biến 

Công thức cân bằng giới hạn giả thiết rằng: 

- Đất làm việc như vật liệu tuân theo quan hệ Mohr-Coulomb. 

- Hệ số an toàn của thành phần lực dính và thành phần ma sát của 

sức kháng cắt là bằng nhau cho mọi lớp ñất trong mặt trượt. 

- Hệ số an toàn là giống nhau cho mọi cột ñất trong mặt trượt. 
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Hình 3-2 : Lực tác dụng với mặt trượt dạng tròn 

 

 

Hình 3-3 : Lực tác dụng với mặt trượt tổ hợp 
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Hình 3-4 : Lực tác dụng với ñường trượt ñặc biệt 

Các phương trình cân bằng tĩnh học có thể ñược dùng ñể thiết 

lập hệ số an toàn là tổng hình chiếu các lực theo hai phương và tổng 

moment. Các phương trình nầy cùng với các tiêu chuẩn phá hoại là 

chưa ñủ ñể làm cho bài toán xác ñịnh. Vì vậy cần biết thêm các 

thông tin về phân bố lực pháp tuyến tại ñáy các cột ñất lẫn phân bố 

lực tại mặt tiếp giáp giữa các cột ñất. 

3.3.2 Phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát 

3.3.3 Hệ số an toàn cân bằng môment 

( )
[ ] AaDdkWeNfWx

'tanR)uN(R'c
Fm ±±+−

Φβ−+β
=

∑ ∑∑

∑    (3.4) 

(3.4) là phương trình phi tuyến bỡi vì lực pháp tuyến N cũng là 

hàm số của hệ số an toàn. 

3.3.4 Hệ số an toàn cân bằng lực 

( )
[ ] Acos.DW.ksin.N

cos'.tanuN(cos.'c
Ff ±ω−+α

αΦβ−+αβ
=
∑ ∑

∑    (3.6) 

3.3.5 Lực pháp tuyến trượt tại ñáy 
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   [ ]

F

'tan.sin
cos

sin.D
F

'tan.sin.usin.'c
)XX(W

N
LR

φα+α

ω+φαβ+αβ−−+
=

     (3.8) 

Phương trình (3.8) không thể giải trực tiếp vì hệ số an toàn F 

và các lực cắt giữa các cột ñất (XL và XR) chưa biết, do ñó lực pháp 

tuyến N thường ñược giải lặp. 

3.3.6 Các lực bên trong mặt trượt (nội lực) 

Để tính ñược lực pháp tuyến tại ñáy các cột ñất theo phương 

trình (3.8) cần biết lực cắt giữa các cột ñất. Lực cắt giữa các cột ñất 

ñược tính theo tỷ lệ phần trăm của lực pháp tuyến giữa các cột ñất 

dựa theo phương trình kinh nghiệm sau:  

)x(f..EX λ=  

Với λ tỷ lệ phần trăm (ở dạng thập phân) của hàm số 

ñược sử dụng 

f(x) hàm số lực giữa các cột ñất mô tả phương tương ñối 

của hợp lực các cột ñất. 

3.3.7 Một số phương pháp cân bằng giới hạn khác nhau trong  

Slope.W 

3.3.7.1 Phương pháp Fellenius hay Ordinary 

3.3.7.2 Phương pháp Bishop ñơn giản hoá   

3.3.7.3 Phương pháp Janbu ñơn giản hoá  

3.3.7.4 Phương pháp Janbu tổng quát 

3.3.7.5 Phương pháp GLE  
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3.3.8   Tổng hợp các giả thiết của các phương pháp khác nhau 

trong Slope.W 

Chương 4. ÁP DỤNG PHẦN MỀM GEOSLOPE 

ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA VIỆT AN 

4.1 Giới thi ệu chung 

Hồ chứa nước Việt An thuộc ñịa phận xã Bình Lâm, huyện 

Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Khu vực xây dựng công trình giáp ranh 

với các xã Tiên Hà, Tiên Sơn huyện Tiên Phước. Khu tưới hồ Việt 

An gồm các xã Bình Lâm, Bình Sơn, Quế thọ thuộc huyện Hiệp Đức 

và Quế An, Quế Minh và Quế Châu thuộc huyện Quế Sơn. Hồ có 

diện tích lưu vực 27Km2 ñảm bảo tưới cho 2127 ha.  

 Để giữ nước trong hồ, người ta ñã ñắp một ñập ñất ñồng chất 

có các hệ số mái thượng lưu: 1: 3,25; 1: 3,5;  1: 3,75 và mái hạ lưu: 

1: 3,5; 1: 3,75; 1: 4,0. Vật tiêu nước trong thân ñập ñoạn lòng suối là 

gối phẳng kết hợp với lăng trụ.   
 

4.2 Số liệu dùng tính toán 

 1. Tài liệu thuỷ công 

  Cao trình ñỉnh ñập: 95 m 

  Độ cao ñập tại mặt cắt lòng sông là 35m  

  Mực nước dâng bình thường ( MNDBT) : 92 m 

  Mực nước dâng gia cường ( MNDGC ) :  94 m 

   Mực nước chết 77m 

 2. Tài liệu ñịa chất 

Chỉ tiêu cơ lý ñất ñắp ñập: 
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Loại ñất γκ(T/m3) C (T/m2) ϕ (o) K (m/s) 

Lớp(3) (aQ) 1,42 1,8 T/m2 16 5x10-8 

Vật tiêu nước 2.2 0 30 5x10-2 

 Luận văn tính cho mặt cắt lòng sông, mà mặt cắt lòng sông lại ñặt 

trên nền ñá do ñó không cần quan tâm ñến ñịa chất của nền lòng sông. 

 3. Tài liệu về mưa 

 - Lượng mưa ngày ứng với tần suất thiết kế lũ P = 1% 

   X1%
max = 563mm 

 - Lượng mưa ngày ứng với tần suất thiết kế lũ P = 5% 

   X5%
max = 410mm 

 - Lượng mưa ngày ứng với tần suất thiết kế lũ P = 10% 

   X10%
max = 184mm 

 

4.3 Tính toán thấm ñập Việt An bằng Seep.W 

Do hệ số thấm của ñập ñất khá bé nên luận văn chỉ tính với 

trường hợp cơ bản: mực nước thượng lưu là mực nước dâng bình 

thường, vật tiêu nước làm việc bình thường cho mặt cắt lòng sông. 

4.3.1  Các bước giải bài toán thấm trong Seep.W 

4.3.2 Trường hợp không có mưa 

1. Điều kiện biên:(chọn mặt chuẩn trùng với ñáy ñập), (hình 4.1) 

- Tổng cột nước H = 32m ở biên thượng lưu tính từ 

MNDBT. 
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- Tổng cột nước H = 0 tại ñiểm ra của vật thoát nước (hạ 

lưu không có nước) 

- Lưu lượng Q = 0 (ở dạng review vì chưa biết chính xác) 

tại mặt trên của vật thoát nước 

- Giá trị None (không có gì) ñối với các biên còn lại 

2. Kết quả tính toán:( hình 4.2) 

4.3.3 Trường hợp có mưa 

Với một trận mưa, ñặc biệt là mưa lớn thì sự thấm do mưa vào 

bề mặt ñập ñất là ñiều tất yếu. Một ñập lớn như Việt An với bề mặt 

trồng cỏ thì sự thấm ñó càng ñáng kể. Tuy nhiên tốc ñộ thấm bằng 

bao nhiêu là chính xác,   ñòi hỏi phải có thực ño. Với tần suất thiết kế 

p = 1% thì X1%
max = 563mm, tương ñương với cường ñộ mưa i = 

5.10-6m/s, ñây là một cường ñộ mưa lớn. 

Với ñiều kiện cho phép, luận văn chỉ giả thiết cho những cấp 

tốc ñộ thấm q khác nhau, từ nhỏ hơn ñến bằng hệ số thấm bảo hòa 

K=5.10-8 m/s ñể so sánh ñánh giá, chứ không có con số tốc ñộ thấm 

do mưa bằng thực ño. 

1. Điều kiện biên: (hình 4.3) 

Tương tự giống ñiều kiện biên của trường hợp không mưa, chỉ 

thêm dòng chảy ñơn vị (unit flux) q tại biên trên tiếp xúc với môi 

trường không khí (q chính là tốc ñộ thấm do mưa vào mặt ñập).  

Các giá trị biên của tốc ñộ thấm q: 

q = 5.10-10 m/s; 

q = 5.10-9 m/s; 

q = 6.10-9 m/s; 
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q = 8.10-9 m/s; 

q = 5.10-8 m/s; 

2. Kết quả tính toán: ( từ hình 4.4 ñến hình 4.8) 

4.4 Tính toán ổn ñịnh ñập Việt An bằng Slope.W 

Kết quả tính thấm (ñường bảo hòa) trong Seep ñược dùng ñể 

tính ổn ñịnh 

4.4.1 Các bước giải bài toán ổn ñịnh trong Seep.W 

4.4.2 Trường hợp không mưa 

Hệ số ổn ñịnh theo Bishop F = 1.69 (Hình 4.10) 

4.4.3 Trường hợp có mưa 

Kết quả tính ổn ñịnh từ hình 4.11 ñến hình 4.15 với các hệ số 

ổn ñịnh tương ứng với các tốc ñộ thấm do mưa như sau: 

q = 5.10-10 m/s: F =1.68  > [F] 

q = 5.10-9 m/s:  F = 1.54 > [F] 

q = 6.10-9 m/s:  F = 1.45 > [F] 

q = 8.10-9 m/s:  F = 1.44 > [F] 

q = 5.10-8 m/s = K:  F = 0.49 < [F] 

Hệ số an toàn cho phép của ñập Việt An [F] = 1,2 (công trình cấp 3) 

Nhận xét: 

Kết quả cho thấy, hệ số ổn ñịnh giảm dần khi tốc ñộ thấm do mưa 

tăng dần: 

- Với q = 5.10-10 m/s, ñường bảo hòa không khác nhiều so với 

trường hợp không có mưa, dẫn ñến hệ số ổn ñịnh trượt cũng không 

thay ñổi bao nhiêu. 
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- Với q = 5.10-9 m/s, q = 6.10-9 m/s, q = 8.10-9 m/s thì ñường 

bảo hòa dâng cao trông thấy, dẫn ñến hệ số ổn ñịnh cũng giảm ñáng 

kể, mặc dù vẫn ñảm bảo hệ số ổn ñịnh trựợt. 

- Với q = 5.10-8 m/s = K, lúc này theo lý thuyết, mặt ñập bắt ñầu sinh 

nước ñọng và sẽ hình thành nước chảy. Hiện tượng này có thể xảy ra 

vì cường ñộ mưa  i = 5.10-6 m/s > hệ số thấm K = 5.10-8m/s. Khi hình 

thành nước ñọng,  ñường bảo hòa vượt quá mặt ñập và do ñó làm 

mất ổn ñịnh mái ñập (F < [F]).   
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Hình 4.10 : Kết quả ổn ñịnh khi không có mưa 
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Hình 4.14 : Kết quả ổn ñịnh khi có mưa q = 8.10-9 
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Hình 4.15 : Kết quả ổn ñịnh khi có mưa q = 5.10-8 = K 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Việc phân tích thấm và ổn ñịnh của công trình ñất ñắp nói 

chung và của ñập ñất nói riêng cần ñưa vào ñầy ñủ các yếu tố tác 

ñộng bất lợi ñối với công trình. Qua nghiên cứu, luận văn ñưa ra một 

số kết luận và kiến nghị sau.  

a) Kết luận 

1/ Khi mưa lớn, sự thấm vào bề mặt công trình sẽ làm dâng 

cao ñường bảo hoà; dẫn ñến hệ số ổn ñịnh của mái ñập giảm ñáng kể 

khi kể ñến thấm mái ñập do mưa. 

2/ Phần mền Geoslope của Canada là một chương trình phân 

tích thiết kế   ñịa kỹ thuật rất ưu việt. Chương trình mô phỏng ñầy ñủ 

các yếu tố tác ñộng vào công trình bằng nhiều phương pháp khác 

nhau. Đặc biệt Seep và Slope có thể giải quyết bất kỳ bài toán nào từ 

ñơn giản ñến phức tạp. Chương trình có thể liên kết các mô dun với 

nhau ñể phân tích tính toán chính xác.  
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3/ Phần tử hửu hạn là một phương pháp cho ñộ chính xác 

cao trong cơ học nói chung và ñặc biệt là bài toán thấm nói riêng. 

Các bài toán phân tích thấm, ứng suất. . . dùng lý thuyết phần tử hửu 

hạn cho kết quả rất tốt. 

b) Ki ến nghị 

1/ Khi tính toán thiết kế công trình ñất ñắp nói chung và ñập 

ñất hồ chứa nói riêng cần quan tâm ñến sự thấm vào mặt ñập do 

mưa, ñặc biệt khi mưa lớn; 

2/ Nên sử dụng phần mềm Geoslope ñể phân tích, thiết kế 

ñịa kỹ thuật; 

3/ Cần nâng cấp và tu bổ mái ñập hạ lưu ñập Việt An ñể 

tránh sạt lở mái ñập khi mưa lớn; 

c) Hướng phát triển của ñề tài 

1/ Tính toán và ñưa vào ñiệu kiện biên một tốc ñộ thấm của 

mưa với cường ñộ mưa thay ñổi theo thời gian; 

2/ Phát triển tính toán thấm và ổn ñịnh của ñập theo không 

gian; 

 

 

 

 


