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Hồ chứa nước là công trình thủy lợi có nhiệm vụ chủ yếu là cung 
cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, 
nuôi trồng thuỷ sản và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Với điều 

kiện địa lý tự nhiên thuận lợi Việt Nam đã xây dựng được gần 7000 hồ 
chứa đã góp phần  quan trọng  trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành, địa 
phương, các hồ chứa nước bị hư hỏng nặng đã được đầu tư sửa chữa kịp thời. 
Tuy nhiên có nhiều hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đất nước còn khó 
khăn về kinh tế, năng lực khảo sát thiết kế thi công, quản lý còn hạn chế, trải 
qua thời gian 30-40 năm khai, thác công trình bị hư hỏng, xuống cấp với nhiều 
mức độ khác nhau chưa được sửa chữa, nâng cấp cần tăng cường công tác 
quản lý bảo đảm an toàn đập. Mặt khác, những năm gần đây do ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu, chất lượng rừng đầu nguồn suy giảm, hiện tượng mưa, 
lũ lớn cực đoan và bất thường xảy ra thường xuyên hơn gây bất lợi cho quản lý 
an toàn đập. Với những tác động khách quan, chủ quan nêu trên đòi hỏi công 
tác quản lý an toàn đập phải được quan tâm đúng mức và xuyên suốt từ khâu 
khảo sát thiết kế, thi công xây dựng đến quá trình quản lý khai thác, đặc biệt là 
vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp khai thác đập, hồ chứa nước.

Cuốn “Giới thiệu kiểm tra nhanh đập đất” là ấn phẩm được tổ chức biên 
soạn, dịch, in ấn và phát hành trong khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ giữa Tổng cục 
Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Cơ quan phát triển 
quốc tế Hoa kỳ USADI -  Chương trình cơ sở hạ tầng thông minh cho khu vực  
Mekong (SIM). Nội dung sách hướng dẫn kiểm tra nhanh đập đất nhằm mục 
đích hỗ trợ việc đào tạo, phổ biến nâng cao kiến thức về quản lý an toàn đập.  

LỜI NÓI ĐẦU
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Đặc biệt cuốn sách giúp cho các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước 
thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trực quan về an toàn đập đất vừa và nhỏ - là 
loại đập được xây dựng phổ biến ở Việt Nam hiện nay. 

Tổng cục Thủy lợi cảm ơn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hoàng Văn Thắng đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ trong suốt quá trình 
thực hiện chương trình; cảm ơn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ USADI- 
Chương trình cơ sở hạ tầng thông minh cho khu vực Mekong (SIM), đặc biệt 
là nhóm tác giả đã tham gia vào quá trình biên soạn, dịch, in ấn và phát hành 
cuốn “Giới thiệu kiểm tra nhanh đập đất” này, góp phần nâng cao công tác 
quản lý an toàn đập ở Việt Nam trong thời gian tới./.

TỔNG CỤC THỦY LỢI
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1.1. Mục đích kiểm tra đập và vai trò của cán bộ hiện trường 

a) Mục đích chính trong kiểm tra nhanh

Mục đích chính trong kiểm tra nhanh (trực quan) là:

1. Xác định các nguy cơ đe dọa ngay lập tức tới khả năng trữ nước, cấp nước và 
đảm bảo an toàn của đập và các công trình liên quan;

2. Dự báo điều kiện có thể đe dọa tới sự an toàn hay khả năng hoạt động theo 
nhiệm vụ của công trình trong tương lai do công trình xuống cấp. 

Ngoài ra kiểm tra nhanh còn để các công trình trong đầu mối hồ chứa, các 
công trình phụ có thể phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của công trình theo 
thiết kế, ví dụ chức năng cấp nước tưới cho khu vực trồng trọt ở hạ lưu. 

b) Vai trò của cán bộ hiện trường

Kiểm tra kỹ lưỡng, thường xuyên là một phương pháp thu thập thông tin hiện 
trường cụ thể, định kỳ về hoạt động và tình trạng của đập dưới tác động của  
các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Nhiều báo cáo kiểm tra có thể được sử 
dụng để đánh giá các thay đổi về hoạt động và mức độ xuống cấp của đập 
theo thời gian. Đội ngũ cán bộ vận hành, bảo trì tại hiện trường nếu có kiến 
thức về sự làm việc thông thường của công trình sẽ là đội ngũ bảo vệ đập khi 
xảy ra những hỏng hóc. Chính họ thường là những người đầu tiên phát hiện ra 
những thay đổi bất thường. Cán bộ hiện trường cần phải được đào tạo để có 
thể nhận biết được các dấu hiệu hoạt động bất thường của đập; họ cần được 
trang bị kiến thức lập báo cáo thay đổi tình trạng đập tới những người có trách 
nhiệm để tiến hành sửa chữa. Vì vậy cán bộ hiện trường có vai trò quan trọng 
và công việc hàng ngày của họ có liên quan trực tiếp tới an toàn của người 
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Hình 1:  Các bộ phận điển hình của đập đất

dân ở khu vực hưởng lợi và những khu vực có liên quan đến hoạt động của  
hồ đập. 

1.2. Đặc điểm chung của đập đất 

Các bộ phân điển hình của đập đất được trình bày ở Hình 1. 
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Đập chính và đập phụ là những công trình ngăn sông, dâng nước, giữ nước 
và được xây dựng từ vật liệu chủ yếu là đất, đá tại hiện trường nhằm giảm giá 
thành công trình. 

Tràn xả lũ là phương thức chính để xả lũ, xả nước thừa ra khỏi hồ chứa, ngăn 
chặn hư hỏng có thể xảy ra với đập chắn do nước trong hồ dâng lên tràn qua 
đập chắn gây vỡ đập. Tùy từng trường hợp cụ thể mà tràn xả lũ có thể là đập 
tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông, đường hầm… Tràn xả lũ 
có thể không có cửa van hoặc có cửa van điều tiết. Khi dùng có cửa van thì 
vừa duy trì khả năng chứa nước của hồ chứa vừa tăng dung tích phòng lũ, chủ 
động kiểm soát việc xả nước nhằm đảm bảo an toàn cho cả công trình đầu mối 
và cho vùng hạ lưu.

Công trình lấy nước được sử dụng để hàng ngày lấy nước từ hồ chứa với mức 
độ kiểm soát cao, nhằm đảm bảo lợi ích cho những người sử dụng nước ở hạ 
lưu và duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du (dòng chảy môi trường) cho các loài 
động vật thủy sinh. 

Khối tựa vai đập là một phần của các bức tường chắn hẻm núi tự nhiên nối với 
bờ đập. Khối tựa vai đập được mô tả nằm ở vị trí nối với đập. Khi đứng trên đỉnh 
đập, nhìn xuống hạ lưu, khối tựa vai phải đập nằm ở phía bên phải bạn và khối 
tựa vai trái đập nằm ở bên trái . Quy ước “phải” và “trái” như trên cũng được sử 
dụng để mô tả vị trí các điểm quan sát trong kiểm tra đập.  

1.3. Điều kiện tải trọng

Đập đất chịu ba loại tải trọng chính. Đó là: tải trọng tĩnh, tải trọng lũ và tải 
trọng động đất. Tải trọng tĩnh liên quan tới các hoạt động thông thường của 
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hồ chứa và liên quan tới những hư hỏng đập trong các điều kiện thấm nước 

không kiểm soát được. Tải trọng lũ liên quan tới mực nước hồ chứa tăng do lũ 

và có thể liên quan tới những hư hỏng do nước tràn qua đập chắn hoặc các 

điều kiện thấm nước không kiểm soát được qua các phần phía trên đập chưa 

được kiểm tra trước đó gây ra. Tải trọng động đất liên quan tới rung trấn mặt 

đất mạnh mà có thể dẫn tới lún và nước tràn bờ đập hoặc thấm nước không 

kiểm soát được qua các vết nứt trong đập đất. Động đất cũng có thể dẫn tới 

ứng suất quá lớn của các công trình khác (ví dụ như ở tràn xả lũ, ở công lấy 

nước), có thể gây ra việc xả lũ hoặc lấy nước từ hồ chứa không kiểm soát được.
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II. CÁC CÔNG VIỆC Ở GIAI ĐOẠN  
TRƯỚC KIỂM TRA NHANH 

2.1. Nghiên cứu dữ liệu

Khi lập kế hoạch kiểm tra, cần xem xét các thông tin liên quan tới hoạt động 

của đập, tràn xả lũ, cống lấy nước ở thời gian trước. Ít nhất người kiểm tra phải 

nghiên cứu 03 báo cáo kiểm tra trước đó và có thể trao đổi với những người 

kiểm tra trước về hoạt động của các công trình trong đầu mối hồ chứa nếu 

không có các báo cáo bằng văn bản. Khi xem xét thông tin, người kiểm tra cần 

phải chú ý tới các vấn đề có thể xảy ra và các điều kiện của hồ chứa được ghi 

lại trong các báo cáo trước để đánh giá các thay đổi xảy ra theo thời gian. Nên 

tiến hành các cuộc kiểm tra ở các thời điểm khác nhau trong năm để đánh giá 

hoạt động của đập trong các điều kiện hồ chứa khác nhau. 

2.2. Chuẩn bị công cụ, thiết bị cần thiết 

Thông thường cần chuẩn bị và mang theo một số công cụ khi tiến hành kiểm 

tra nhanh đập đất. Đó là: vở, bút, búa, thước dây, thanh que bằng tre hay thép, 

ống nhòm, máy ảnh. 

Vở và bút chì được sử dụng để ghi chép, mô tả lại hiện tượng quan sát được, vị 

trí và kích cỡ của hiện tượng đó. Máy ảnh được sử dụng để chụp lại các quan 

sát kiểm tra, phục vụ lưu hồ sơ và hỗ trợ trao đổi thông tin với những người 

không có mặt tại hiện trường kiểm tra. 
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Búa có thể dùng để gõ lên bề mặt bê tông giúp phát hiện ra các hỏng hóc bằng 
âm thanh. Bê tông chất lượng tốt sẽ có tiếng vang khi gõ búa xuống bề mặt. Nếu 
bê tông có độ rỗng lớn nằm bên dưới lớp bê tông bề mặt hoặc bê tông bị tách 
khỏi cốt thép thì khi gõ búa, âm thanh sẽ đục hơn. Ngoài ra, đối với một diện tích 
bê tông lớn, có thể sử dụng phương pháp kéo một dây xích nặng để tạo ra các 
âm thanh giống như dùng búa.

Thước dây để đo phạm vi và vị trí của các hiện tượng mà người kiểm tra quan 
sát được. Có thể sử dụng một thanh thép để thăm dò độ rỗng, độ lún, hoặc các 
hiện tượng khác. 

Ống nhòm để quan sát mái đập, khối tựa vai đập hoặc các khu vực mép hồ 
chứa từ xa. 

Trước khi kiểm tra, cũng cần phải tiến hành các biện pháp bảo trì hàng ngày 
như nhổ các đám thực vật ở hiện trường kiểm tra. Việc này sẽ giúp cho người 
kiểm tra có thể quan sát điều kiện trên bề mặt đất ở đập tốt hơn và có thể phát 
hiện ra các khu vực bị thấm nước, các dấu hiệu ẩn họa hoặc các vấn đề khác mà 
trước đó không quan sát được. 
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Các phương pháp tiến hành kiểm tra đập đất thay đổi tùy theo: số lượng thành 
viên trong nhóm kiểm tra; đặc điểm cụ thể tại đập; điều kiện hồ chứa, và thời 
điểm kiểm tra trong năm. Tốt nhất là tiến hành kiểm tra đập ở các thời điểm 
khác nhau trong năm và với các điều kiện hồ chứa khác nhau để đánh giá 
đúng, đủ những thay đổi trong quá trình làm việc của đập. 

Quy trình tiến hành kiểm tra ứng với các điều kiện khác nhau nhìn chung là 
giống nhau và áp dụng “phương pháp tất cả các giác quan”. Điều này có nghĩa 
là người kiểm tra đập phải quan sát bằng mắt, nghe âm thanh, và sờ bằng tay 
khi kiểm tra để đánh giá bề mặt của các công trình (ví dụ: mái dốc thượng lưu 
và hạ lưu; đỉnh đập, chân hạ lưu, bảo vệ mái, các cấu kiện của tràn xả lũ và công 
trình lấy nước). Người kiểm tra phải quan sát từ trên cao xuống các công trình 
nằm ngang (nếu có), ví dụ như tường lan can trên đỉnh đập hoặc tường cánh 
ở tràn xả lũ để xem có hiện tượng tường không thẳng hàng hay bị xô dịch hay 
không. Khi kiểm tra mái dốc đập đất, người kiểm tra phải đích thân đi lên, đi 
xuống mái dốc để xem xét chi tiết và kỹ lưỡng toàn bộ mái đập, các thiết bị trên 
mái, nơi mái nối tiếp với bờ hoặc nối tiếp với các công trình trong đập. Nếu có 
nhiều người trong nhóm cùng kiểm tra thì số cán bộ này phải được phân công 
cụ thể để tỏa ra kiểm tra toàn bộ bề mặt đập, mái đập.   

Người kiểm tra phải dùng tai để nghe tiếng nước chảy bên dưới bề mặt kè đá 
bảo vệ mái thượng lưu, nơi tiếp giáp với công trình tràn xả lũ, cống lấy nước  
hoặc ở những khu vực có nhiều đám thực vật bám vào. Ngoài ra, người kiểm 
tra có thể kiểm tra bề mặt bê tông bằng cách gõ búa hoặc kéo dây xích như đã 
đề cập ở phần trên. 

III. CÔNG VIỆC Ở GIAI ĐOẠN 
TIẾN HÀNH KIỂM TRA
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IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐẬP ĐẤT 
4.1. Những điểm chung

Mục đích kiểm tra là để xác định các dấu hiệu hay hiện tượng ảnh hưởng hoặc 
liên quan đến an toàn đập hiện có hoặc có thể xảy ra. Phần này đề cập tới 
những nội dung sau: 
• Những vấn đề thường xuất hiện ở đập đất 
• Các vấn đề tác động tới sự an toàn của đập 
• Các việc phải thực hiện khi phát hiện ra vấn đề 
Đập đất thường có những vấn đề sau: thấm nước, nứt, mất ổn định, lún, và các 
vấn đề liên quan đến bảo trì. Vấn đề liên quan đến bảo trì bao gồm: bảo vệ mái 
dốc chưa đủ, xói mòn bề mặt, các đám thực vật bám vào bề mặt,  các lỗ hổng, 
hang động do động vật gặm nhấm (mối, chuột, côn trùng gặm nhấm) tạo ra. 

4.2. Hiện tượng thấm nước

Tất cả đập đất đều có dòng nước chuyển động trong các lỗ rỗng của hạt đất ở  
thân đập và nền đập. Việc chuyển động của nước qua thân đập hoặc nền đập 
từ thượng lưu (nơi có mực nước cao) về hạ lưu (nơi có mực nước thấp) được 
gọi là hiện tượng thấm nước. Thấm có thể gây nên xói ngầm cơ học, khi các 
hạt đất ở thân đập hoặc nền đập bị dòng nước dịch chuyển, hoặc khi đập hoặc 
nền đập xuất hiện hiện tượng áp lực dư. Thấm xảy ra khi thiết bị chống thấm bị 
hỏng hoặc thiết bị thoát nước bị tắc gọi là thấm không kiểm soát được. 

1. Những hư hỏng của đập đất do thấm không kiểm soát được 
gây ra 

Thấm không kiểm soát được là nguyên nhân chính gây ra hư hỏng đập đất. Các 
hư hỏng, sự cố của đập đất liên quan tới thấm có thể chia ra thành hai nhóm: 
nhóm gây mất ổn định mái đập và nhóm gây mất ổn định thấm. 
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Thấm gây mất ổn định về trượt của mái đập khi áp suất nước và mức độ bão 
hòa nước của đất ở thân và nền đập có thể làm cho các vật liệu đất bị mất trọng 
lượng. Nếu hiện tượng thấm không kiểm soát được xuất hiện ở phía chân mái 
dốc hạ lưu  sẽ gây ra các vũng lầy hoặc thậm chí sạt đất diện rộng. 

Mất ổn định về thấm là thấm gây ra xói ngầm trong đập, còn gọi là “xói ngầm 
bên trong”. Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra dọc theo đường 
ống, dọc cống lấy nước xuyên qua thân đập hoặc sau tường hướng dòng ở tràn 
xả lũ hay ở vùng nối tiếp giữa thân đập với nền, giữa thân đập với khối tựa ở 
vai đập. 

15

Kiểm tra nhanh đập đất
GIỚI THIỆU



Thấm không kiểm soát được xuất hiện ở bề mặt mái đập hoặc ở mặt ngoài của 
nền đập theo hình thức xoáy hoặc sủi do áp suất nước quá lớn, do gradient 
thủy lực của dòng cao gây ra gọi là sủi đất. Hạt đất có thể hoặc không thể thoát 
ra được theo dòng thấm. Các dấu hiệu nhận biết thấm làm dịch chuyển hạt đất 
sẽ được đề cập ở phần sau.  

 2. Các hình thức thấm không kiểm soát được

Thấm không kiểm soát được thay đổi theo các hình dạng khác nhau. Thấm có 
thể xuất hiện là một vũng nước hoặc là một mạch nước chảy. Sự xuất hiện hoặc 
những thay đổi về các mảng thực vật cũng là dấu hiệu nhận biết rõ nét về hiện 
tượng thấm mạnh, như trong Hình 2. Những khu vực có nhiều cây thực vật ưa 
nước như cây lau, sậy, rêu, cần phải kiểm tra xem có bị thấm hay không. Cần 
kiểm tra cả những khu vực các loại cây thông thường có vẻ mọc xanh hơn, tốt 
hơn. Những bụi cây như vậy thường thấy ở những môi trường khô cằn, nhưng 
cũng có thể thấy được ở Việt Nam.

Đứng từ xa nhìn xuống bề mặt mái hạ lưu đập nhiều khi cũng hữu ích để phát 
hiện ra những thay đổi nhỏ về mảng thực vật. Những bụi cây mọc xanh tốt hơn 
dưới chân mái đến một cao độ nào đó trên bề mặt mái hạ lưu đập có thể chỉ ra 
giao điểm dòng thấm qua đập đổ ra mái dốc.  

Nơi tiếp giáp giữa mái đập hạ lưu với khối tựa vai đập, dễ có khả năng bị thấm  
vì độ chặt ở khu vực này thấp hơn những phần khác của bờ, và do đó khả năng 
chống thấm thấp hơn. Tương tự như vậy, các khối đất đá tự nhiên ở khối tựa 
vai đập rỗng mà không được xử lý bằng vữa xi măng một cách cẩn thận cũng 
có thể sẽ gây ra thấm nước mạnh ở khối tựa vai đập và thấm dọc theo nơi tiếp 
xúc giữa đập và khối tựa vai đập. 
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Độ chặt khi đầm nén thấp cũng làm cho khu vực giáp với các công trình dẫn 

nước, lấy nước, tràn xả lũ, cũng như vùng tiếp giáp giữa các đợt thi công sẽ có 

thể xảy ra thấm không kiểm soát được. Thấm từ khu vực xung quanh hoặc gần 

Hình 2: Ví dụ về các mảng thực vật thay đổi do có hiện tượng thấm nước

17

Kiểm tra nhanh đập đất
GIỚI THIỆU



với các công trình dẫn nước đặc biệt đáng lo ngại. Vì hiện tượng này xảy ra khi 
có một vết nứt hoặc lỗ thủng trong kết cấu công trình, do vậy dưới áp suất làm 
rò rỉ nước từ hồ chứa. Sự cố này có thể nhanh chóng gây ra xói ngầm trong 
thân đập và cuối cùng là gây ra hư hỏng đập.  

3. Các hoạt động kiểm tra thấm 

Nếu quan sát thấy hiện tượng thấm diễn ra ở đập và nền, cần phải kiểm tra 

ngay. Khi kiểm tra, cần phải ghi chép lại: vị trí thấm trên thân đập hay dưới nền 

đập; tỉ lệ và mức độ lượng nước thấm quan sát được; nước thấm trong hay đục; 

mực nước hồ chứa tại thời điểm quan sát. Ngoài ra, cần phải ghi chép lại thời 

gian xuất hiện mưa gần nhất để làm rõ thêm các dấu hiệu thấm nước và ghi 

chép lại những điều kiện thời tiết. Ghi chép, phác họa và ảnh chụp rất cần thiết 

cho việc lập hồ sơ và đánh giá tác động của dòng thấm. 

Lưu lượng thấm thường liên quan tới mực nước trong hồ chứa. Thông thường, 

khi mực nước hồ tăng, lưu lượng thấm sẽ lớn lên. Việc tăng lưu lượng thấm khi 

thấm xuất hiện ở một cao độ nào đó là một điều đáng lo ngại. Ngoài ra, việc 

giảm lưu lượng thấm ở một cao độ nào đó cũng đáng lo ngại vì điều này chỉ ra 

rằng dòng thấm đang thay đổi vì một lý do nào đó. 

Trong một vài trường hợp, thuốc nhuộm có thể được sử dụng để xác định 

đập, nền bị thấm như thế nào. Thí nghiệm với nước có màu (nước có pha 

thuốc nhuộm) không thể thực hiện hàng ngày. Thời gian tiến hành một thí 

nghiệm có thể thay đổi vì nước màu cần một khoảng thời gian khác nhau 

để thâm nhập vào bờ đập hay nền đập. Trong phần lớn các trường hợp,  
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Hình 3: Hình ảnh cát chảy điển hình

cần phải ghi chép lại lưu lượng thấm ở các cao độ khác nhau của đập và mực 

nước trong  hồ chứa để chỉ ra rằng thấm  xuất phát từ hồ chứa. 
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Quan sát thấy hiện tượng cát chảy như trong Hình 3, cần phải chụp ảnh và 
ghi lại vị trí cát chảy. Phải ghi lại mức độ thoát nước thấm. Nếu có bất kỳ hiện 
tượng lắng đọng nào ở xung quanh các điểm có cát chảy, cũng cần ghi chép 
lại. Phải đo hoặc ước tính lưu lượng thấm dọc theo chiều cao của hồ chứa. Tuy 
nhiên, có thể sẽ khó xác định lưu lượng thấm vì hiện tượng cát chảy thường 
xảy ra dưới nước.

Bờ bao bằng cát xung quanh nơi có cát chảy như Hình 4 đôi khi cũng được 
sử dụng như một giải pháp tạm thời. Việc tạo bờ bao bằng cát xung quanh 
khu vực có cát chảy để tăng độ sâu của nước trong khu vực cát chảy và do đó 
giảm khả năng xảy ra xói ngầm dọc theo dòng thấm ở bên trong đập hay nền. 
Ngược lại, tháo nước ở một vũng thấm tại chân đập có thể sẽ làm tăng nguy 
cơ xói ngầm ở bên trong.

Xói ngầm bên trong không phải lúc nào cũng bắt đầu xuất hiện từ hiện tượng 
cát chảy. Trên thực tế, xói ngầm bên trong có thể xảy ra ở những khu vực có lỗ 
rỗng trong nền đá. Hình thức xói ngầm bên trong này khó phát hiện vì chỉ tới 
khi thân đập bị sập, đất vào trong lỗ rỗng dưới nền hoặc cho tới khi xuất hiện 
hiện tượng xoáy nước trên hồ chứa thì mới phát hiện ra được. Xoáy nước là 
hiện tượng chuyển động xoay của các phần tử nước trên mặt hồ chứa. Nó có 
thể xuất hiện khi nước chảy nhanh vào đường thấm như ở Hình 5.

Có thể lắp đặt các thiết bị (ví như ngưỡng tràn, đập tràn hay máng nước tiêu 
chuẩn) để kiểm tra lưu lượng thoát thấm từ mái đập hoặc nền. Khi được điều 
chỉnh thích hợp và không để lắng đọng bùn đất và cây bám ký sinh, ngưỡng 
tràn hay máng nước tiêu chuẩn có thể đo lưu lượng thấm một cách chính xác. 
Nếu trước các thiết bị này có nhiều bùn đất lắng đọng, thì chứng tỏ đất ở đập 
hoặc ở nền đập đang bị dòng thấm vượt giới hạn lôi kéo đi, tức là xuất hiện 
xói ngầm. 
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Thường ở nhiều đập đất có hệ thống thoát nước ở chân đập có tác dụng làm 
tăng lưu  lượng thấm từ trong thân đập và nền đập. Trước khi tiến hành giám 
định đập đất có hệ thống thoát nước ở chân đập, cần phải xem lại các bản vẽ 
thiết kế để xác định vị trí của các hệ thống thoát nước chân đập và cửa cống 

Hình 4: Hình ảnh một bờ bao cát xung quanh khu vực cát chảy và  
cách đo lưu lượng thấm
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Hình 5: Hình ảnh xoáy nước trên mặt hồ chứa

thoát nước. Ngoài ra, cũng cần xem lại dữ liệu về mực nước hồ chứa và lưu 
lượng dòng chảy từ hệ thống thoát nước. Phải xem xét tài liệu lưu lượng nước 
ở hệ thống thoát nước kết hợp với tài liệu mực nước trong hồ chứa. Xác định 
được việc mực nước hồ chứa ảnh hưởng như thế nào tới lưu lượng thoát nước 
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có thể sẽ giúp xác định được khả năng xảy ra hư hỏng. Nếu lượng nước chảy từ 
một hệ thống thoát nước là không bình thường ở một mực nước hồ chứa nhất 
định, cần phải tiến hành kiểm tra thêm. 

Khi kiểm tra, người kiểm tra cần phải xác định vị trí của mỗi cửa thoát nước ở 
chân đập và đo lưu lượng nước. Một phương pháp đo lưu lượng nước từ cửa 
thoát nước chân đập là tích lượng nước chảy từ đường ống thoát nước vào một 
thùng chứa có dung tích đã biết và thời gian để nước chảy đầy thùng, từ đó 
tính được lưu lượng nước thoát. Lưu lượng dòng chảy thường được ghi lại theo 
đơn vị lít/phút. Khi đo xong, người kiểm tra có thể đối chiếu lưu lượng nước đo 
được với lưu lượng nước dự đoán ứng với mực nước hồ chứa hiện tại dựa trên 
thông số các lần đo trước đó.   

Một thiết bị thoát nước không thấy có nước chảy ra, có thể đơn giản là không 
có hiện tượng thấm nước ở khu vực đập có thiết bị thoát nước trên. Tuy nhiên, 
việc không thấy có nước chảy cũng cảnh báo là có thể có vấn đề. Nếu một thiết 
bị thoát nước chưa bao giờ hoạt động, điều đó có nghĩa là thiết bị đó được 
thiết kế và lắp đặt sai quy cách, hoặc đã từng có nước chảy nhưng bây giờ 
ngừng chảy thì thiết bị thoát nước có thể bị tắc hoặc dòng thấm đã thay đổi. 
Thiết bị thoát nước bị tắc cũng đáng lo ngại vì có thể bắt đầu có hiện tượng  
thấm xuất hiện cao hơn trên mái đập, hoặc có thể làm áp lực bên trong tăng và 
làm độ ổn định giảm. Nếu có thể, cần phải khơi thông thiết bị thoát nước bị tắc 
để khôi phục lại việc thoát nước thấm. Việc ghi chép tốc độ dòng chảy thoát ra 
từ thiết bị thoát nước và mực nước hồ chứa theo thời gian sẽ giúp đánh giá các 
điều kiện thoát nước của đập.  

Ngoài việc đo tốc độ thấm, cũng cần phải đánh giá độ trong của nước thấm. 
Nước đục có nghĩa là nước chảy qua thân đập hoặc nền đập có mang theo đất. 
Do đó, nước đục là một dấu hiệu đáng lo ngại. Mỗi lần kiểm tra thấm nước, 
cũng phải quan sát kiểm tra và ghi chép lại độ trong của nước. Ngoài ra, cần 
phải cẩn thận khi tới khu vực đã xác định hoặc nghi ngờ có thấm nước để đảm 
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 Hình 6: Ví dụ về nứt dọc
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bảo rằng người kiểm tra không tình cờ làm xáo trộn khu vực đó và do đó có thể 
khó phát hiện được nước đục ở khu vực có thấm. 

Như đã đề cập ở phần trên, cần phải ghi chép lại tốc độ và độ đục của  nước 
thấm ở mỗi lần kiểm tra. Nếu nghi ngờ có vấn đề, thì cần phải xem xét tiến 
hành kiểm tra thường xuyên hơn hoặc kiểm tra thêm. 

4.3. Hiện tượng nứt

Một dạng hư hỏng nghiêm trọng khác là nứt bề mặt thân đập. Các vết nứt có 
thể xuất hiện ở đỉnh hoặc mái dốc đập. Nứt bề mặt đập đất nằm ở ba dạng sau: 
(i) nứt dọc; (ii)  nứt ngang, và (iii) khô nứt.

1. Hiện tượng nứt dọc và hoạt động kiểm tra nứt dọc
Nứt dọc xuất hiện theo hướng song song với chiều dài đập như trên Hình 6. 
Những dấu hiệu để xác định như sau: 

• Lún không đều giữa các khu vực kề nhau gần bờ, nơi có độ chặt thay đổi; 

• Độ lún quá lớn và lan ra ở hai bên mái; 

• Vết nứt có thể ở dạng hình cung khi có một mái dốc không ổn định. 

Nứt dọc gây ra nước chảy vào đập. Khi nước chảy vào đập, trọng lượng của 
khối đất đắp gần vết nứt có thể bị giảm, gây ra hoặc đẩy nhanh tới mất ổn định  
mái đập.

Các hoạt động kiểm tra nứt dọc: Nếu quan sát thấy có nứt dọc, người kiểm tra 
cần phải chụp ảnh và ghi lại vị trí, độ sâu, chiều dài, chiều rộng và góc thẳng 
của mỗi vết nứt. Sau quan sát sơ bộ vết nứt, cần phải kiểm tra định kỳ vết nứt 
và khu vực bờ sát vết nứt để theo dõi và đánh giá các thay đổi. 
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Hình 7: Hình ảnh nứt ngang nghiêm trọng của một bờ đất

2. Hiện tượng nứt ngang và các hoạt động kiểm tra nứt ngang

Nứt ngang là nứt xuất hiện theo hướng thẳng góc với chiều dài của đập như 
Hình 7. Nếu những vết nứt này mở rộng tới phần lõi bên dưới mực nước hồ 
chứa thì sẽ đặc biệt nguy hiểm. Vì những vết nứt này có thể sẽ tạo ra một dòng 
thấm tập trung qua lõi đập. Nứt ngang thường xuất hiện trên đỉnh đập, khu 
vực gần khối tựa vai đập và lũng song nơi xây dựng đập có dạng hình chữ U 
hoặc hình thang.

Sự xuất hiện của nứt ngang cho thấy có các độ lún khác nhau trong thân đập 
hoặc nền dưới đập. Loại nứt này thường xuất hiện và phát triển khi: 
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• Đất thân đập được đầm nén nằm trên các khối tựa vai đập là khối đá dốc hoặc 
có hình dạng không bình thường;  

• Tính chịu nén của các khu vực nền khác nhau là không như nhau. 

Nứt ngang có thể tạo ra một dòng thấm trực tiếp qua đập. Khi độ sâu của vết 
nứt kéo tới mực nước của hồ chứa, có thể sẽ xảy ra xói lở thân đập rất nhanh và 
cuối cùng sẽ dẫn tới vỡ đập. 

Các hoạt động kiểm tra nứt ngang đập: Tương tự như nứt dọc, nếu quan sát 
thấy nứt ngang, người kiểm tra phải chụp ảnh và ghi lại vị trí, độ sâu, chiều dài, 
chiều rộng và góc thẳng của mỗi vết nứt. Sau quan sát sơ bộ vết nứt, cần phải 
kiểm tra định kỳ vết nứt và khu vực xung quanh sát vết nứt để đánh giá các 
thay đổi. Vì các vết nứt này có thể tạo ra đường thấm trực tiếp qua thân đập, 
nên cần phải xác định nguyên nhân của các vết nứt và sửa chữa các vết nứt. 

3. Hiện tượng nứt khô và các hoạt động kiểm tra nứt khô

Nứt khô là nứt do khô hạn và do độ co ngót khác nhau của một số loại đất như 
đất sét. Nứt khô thường xuất hiện và phát triển hố sụt, lún có dạng hình tổ ong 
ngẫu nhiên như Hình 8. Thông thường, nứt khô xuất hiện ở đỉnh đập và mái 
dốc hạ lưu.

Thông thường, nứt khô không gây nguy hiểm chỉ trừ khi xảy ra nứt khô nghiêm 
trọng. Mối đe dọa chủ yếu của nứt khô là có thể góp phần làm hình thành các 
rãnh nước. Xói mòn do dòng chảy bề mặt tập trung ở các vết nứt khô hoặc 
rãnh nước có thể tạo ra hư hỏng đập. 

Mưa to cũng có thể làm ngập các vết nứt khô và làm cho các phần của thân 
đập trở nên không ổn định, trượt dọc theo bề mặt vết nứt, mà ở vị trí này nước 
đã làm giảm trọng lượng của vật liệu đắp đập. Các vết nứt sâu mở rộng xuyên 
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Hình 8: Hình ảnh nứt khô điển hình

qua lõi có thể gây ra hư hỏng đập khi nước hồ chứa dâng và đất ở gần khu vực 
vết nứt không kịp đùn lên đủ nhanh để lấp bằng khu vực này.   

Các hoạt động kiểm tra nứt khô: Nếu quan sát thấy có nứt khô, người kiểm tra 
phải kiểm tra các vết nứt nghiêm trọng để xác định độ sâu, đặc biệt với những 
vết nứt nằm theo hướng thượng lưu về hạ lưu. Ngoài ra, người kiểm tra phải 
chụp ảnh và ghi lại vị trí, chiều dài, chiều rộng, độ sâu và hướng của các vết nứt 
nghiêm trọng; đối chiếu với các số liệu quan trắc đã thực hiện trước đây nếu 
tình trạng tồi tệ hơn. 

Nếu độ sâu của vết nứt kéo dài xuống đến mực nước dâng bình thường hoặc 
mực nước dâng gia cường của hồ chứa, cần phải đưa ra các biện pháp sửa chữa 
thích hợp. 
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4.4. Sự mất ổn định của đập đất

Mất ổn định của thân đập có thể rất nghiêm trọng và được gọi bằng các tên 
gọi khác nhau như sạt mái, dịch mái, sụt mái, trượt mái. Ví dụ về trượt mái như 
ở Hình 9.

Trượt mái có thể chia thành hai loại chính: trượt mái nông và trượt mái sâu.

1. Hiện tượng trượt mái nông và các hoạt động kiểm tra trượt 
mái nông

Hiện tượng trượt mái nông ở đập đất có thể xảy ra trên mái thượng lưu hoặc 
mái hạ lưu.

Trượt mái nông ở mái thượng lưu đập thường xảy ra khi mái thượng lưu có độ 
dốc rất lớn hoặc do mực nước trong hồ bị hạ thấp đột ngột. Trượt mái nông ở 
mái thượng lưu gây đe dọa tới an toàn của đập và có thể gây ra:  

• Làm tắc cửa vào công trình lấy nước;

• Trượt mái rộng hơn và sâu hơn.

Trượt mái nông ở mái hạ lưu có thể xảy ra do mái hạ lưu có độ dốc lớn. Ngoài ra, 
trượt mái nông cũng có thể xảy ra do giảm trọng lượng phần đập giữ ổn định, 
vì sự bão hòa của đất ở mái đập do thấm hoặc dòng chảy bề mặt. Tải trọng 
tăng lên từ các công trình trong đập có thể làm tình trạng xấu hơn. 

Hoạt động kiểm tra trượt mái nông: Khi quan sát thấy trượt mái nông, người 
kiểm tra cần phải:  (i) chụp ảnh và ghi lại vị trí sạt đất; (ii) đo và ghi lại phạm vi 
và sự chuyển dịch của trượt mái; (iii) tìm các vết nứt xung quanh, đặc biệt từ 
trên đỉnh xuống vết nứt; (iv) kiểm tra thấm gần khu vực trượt mái; và (v) kiểm 
tra xác định liệu tình trạng có trở nên xấu hơn hay không. 

29

Kiểm tra nhanh đập đất
GIỚI THIỆU



2. Hiện tượng trượt mái sâu và hoạt động kiểm tra trượt mái sâu

Trượt mái sâu là mối đe dọa nghiêm trọng tới an toàn đập. Trượt mái sâu có 
những đặc điểm sau: 

• Mặt trượt dốc đứng thấy rõ (dốc đứng là dốc của mặt trượt theo  
phương trượt);

• Phồng chân đập (phồng chân đập là do chuyển dịch xoay hoặc ngang của 
đất nền);  

Hình 9: Hình ảnh trượt mái điển hình cho thấy 
sự mất ổn định của mái đập
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• Vết nứt hình cung (vết nứt hình cung trên mái dốc là dấu hiệu nhận biết bắt 
đầu có trượt mái sâu; vết nứt hình cung có thể phát triển thành dốc dứng diện 
rộng ở mái dốc tại vị trí đỉnh mặt trượt khi vết nứt này bắt đầu di chuyển xuống 
phía dưới). 

Hoạt động kiểm tra trượt mái sâu: Trượt mái sâu ở mái thượng lưu hay mái hạ 
lưu đập có thể là một dấu hiệu nhận biết xảy ra các vấn đề nghiêm trọng. Trong 
phần lớn các trường hợp xảy ra trượt mái sâu, cần phải hạ mực nước hoặc tháo 
nước từ hồ chứa để ngăn chặn khả năng xảy ra vỡ đập. 

Nếu nghi ngờ có trượt mái sâu, người kiểm tra cần phải: kiểm tra kỹ lưỡng khu 
vực đó để phát hiện vết nứt hoặc dốc đứng – đây là các dấu hiệu nhận biết có 
trượt mái; đề xuất tiến hành kiểm tra xác định mức độ và nguyên nhân nếu 

Hình 10: Hình ảnh lún trên đỉnh đập
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nghi ngờ là trượt mái sâu; đề xuất hạ mực nước và hạn chế lượng nước đến hồ 
chứa nếu trượt mái tiếp tục diễn ra và đe dọa tới khả năng xả nước từ hồ chứa. 

4.5. Hiện tượng lún

1. Khái quát chung

Lún là những điểm trũng trên bề mặt đập và có thể nằm tập trung một vị trí 
hoặc rải rác ở nhiều nơi như trong Hình 10. 

Lún có thể do các nguyên nhân sau: 

• Vật liệu ở thân, nền đập bị nén chặt lại trong quá trình làm việc. Điều này có 
thể làm giảm chiều cao an toàn của đập và có thể xuất hiện nguy cơ nước tràn 
qua đỉnh đập khi có lũ lớn; 

• Xói mòn do hoạt động của sóng đánh vào mái dốc thượng lưu làm trôi, sạt 
các cấu kiện bảo vệ mái hay kéo trôi vật liệu ở lớp đệm lót bên dưới cấu kiện 
bảo vệ mái. Từ đó có thể gây ra lún khi các cấu kiện bảo vệ mái đập nằm lại ở 
những khoảng trống;

• Hoạt động của gia súc và sự di chuyển của các phương tiện giao thông trên 
đập cũng có thể gây ra lún; 

• Xói ngầm trong thân và nền đập xảy ra dẫn đến các vật liệu nằm phía trên bị 
sập xuống. 

Một vài khu vực trên mặt đập, mái đập bị lún có thể là kết quả của việc san lấp 
lớp đất cuối cùng không đạt tiêu chuẩn khi thi công hoặc là vị trí trước đó đã 

tiến hành nhổ cây nhưng lỗ hổng do rễ cây bị nhổ chưa được lấp lại theo đúng 
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quy trình, tuy nhiên vẫn phải xác định nguyên nhân của lún. Ngoài ra, trong 

một vài trường hợp, lớp đất đắp bị lún cũng có thể tạo ra khu vực lún. Hiện 

tượng lún có thể không gây nguy hiểm những cũng có thể nghiêm trọng. Hố 

sụt là một dạng lún nghiêm trọng. 

Một phương pháp phân biệt lún cục bộ bình thường và hố sụt là nghiên cứu 

hồ sơ. Khu vực lún cục bộ thường có các thành cạnh hơi dốc, trông giống hình 

cái bát và thường có diện tích rộng hơn các dạng lún khác. Hố sụt có các thành 

cạnh dốc lớn tính từ mặt đất xuống, khi bị sập thành một lỗ hổng bên dưới 

(Hình 11) và thường có diện tích bề mặt nhỏ hơn các dạng lún khác. Nếu hố sụt 

nằm trong hồ chứa, người kiểm tra có thể quan sát thấy xoáy nước ở mặt nước 

hồ chứa như trong Hình 5. Đây là hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng vì xói ngầm 

bên trong thân đập đã mở rộng xuyên qua thân đập.

Lún cũng như các vấn đề về chuyển vị, biến dạng khác trên đỉnh đập và mái 

dốc đập thường có thể được phát hiện thông qua quan sát dọc các kết cấu 

đường ngang như lan can, tường cánh, tường chắn sóng trên đỉnh đập hay 

tường bao mép đỉnh đập. Một vài sự cố về chuyển vi (sự sai lệch vị trí) có 

thể là do những bất thường về việc thi công và lắp đặt các kết cấu này. Để 

khẳng định được lý do này, cần phải quan trắc, đánh giá những hiện tượng bất 

bình thường này theo thời gian để xác định xem các chuyển vị này có xảy ra  

hay không.

Quan trắc kiểm tra những hiện tượng bất thường bằng cách sử dụng các mốc 

trắc địa đặt cố định qua đỉnh đập để xác định chính xác vị trí và phạm vi chuyển 

vị của kết cấu. Việc ghi chép các số liệu đo đạc khảo sát cũng có thể xác lập 

được tốc độ chuyển dịch đang xảy ra và giúp tìm ra cách xử lý. 
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Hình 11: Hình ảnh một hố sụt trên đập (không gần các thành cạnh 
thẳng đứng)

2. Hoạt động kiểm tra lún

Mặc dù trong phần lớn các trường hợp, lún không phải là nguy cơ gây ra hư 
hỏng đập, song nó có thể là dấu hiệu ban đầu của các vấn đề nghiêm trọng 
hơn. Do đó, người kiểm tra cần phải: chụp ảnh và ghi lại vị trí, phạm vi hoặc 
mức độ, và độ sâu của khu vực lún. Nếu lo ngại có thể không đảm bảo độ cao 
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an toàn, cần phải tiến hành khảo sát đỉnh đập; thăm dò đáy các khu vực lún 

cục bộ để đánh giá liệu có lỗ hổng bên dưới hay nước chảy  không. Từ đây chỉ 

ra những dấu hiệu có hố sụt được tạo ra bên dưới bề mặt do có xói ngầm. Kiểm 

tra khu vực lún thường xuyên để đảm bảo rằng khu vực đó không tiếp tục bị 

lún hoặc bị lún lan rộng. 

3. Hoạt động kiểm tra hố sụt

Nếu có hố sụt, cần phải coi đây là một điều thật sự đáng lo ngại. Người kiểm tra 
cần phải:  thăm dò đáy hố sụt để xác định xem liệu có lỗ hổng lớn hơn hoặc có 
thể nhìn thấy lỗ hổng từ mặt đất hay không; đề xuất điều tra nguyên nhân gây 

ra hố sụt ngay lập tức và xác định các mối đe dọa đối với đập. 

4.6. Các vấn đề về bảo trì 

Bảo trì gồm các biện pháp bảo vệ và duy trì chất lượng công trình để đập vẫn 
có thể sử dụng được trong những điều kiện đã được đề cập đến khi xây dựng. 
Việc bảo trì kém có thể ngay lập tức đe dọa tới an toàn đập. Nếu lơ là bảo trì, 
những khu vực cần được bảo trì có thể sẽ xuống cấp hơn và trở thành vấn đề 

liên quan tới an toàn đập. 

Các đối tượng cần ứng xử trong bảo trì bao gồm:  

• Thực vật không thích hợp;

• Bảo vệ mái đập chưa đủ;

• Xói mòn do dòng chảy bề mặt; 

• Động vật, côn trùng gặm nhấm. 
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1. Thực vật không thích hợp 

Thực vật không thích hợp là một vấn đề phổ biến liên quan tới bảo trì. Việc 

phát triển thực vật không thích hợp thường rơi vào hai loại: các mảng thực vật 

quá nhiều hoặc cây có rễ bám sâu. Nhìn chung, cần phải nhổ những đám thực 

vật không phù hợp khỏi đập và khối tựa vai đập trong phạm vi cách thân đập 

khoảng 10 mét. 

a. Các mảng thực vật quá nhiều 

Các mảng thực vật quá nhiều là một vấn đề xảy ra trên đập đất. Các mảng thực 

vật quá nhiều có thể: 

• Che phủ các khoảng rộng của đập, cản trở việc kiểm tra trực quan. Vấn đề 

đe dọa tới sự an toàn của đập có thể xảy ra và không phát hiện được nếu các 

mảng thực vật che khuất tầm nhìn; 

• Cản trở việc di chuyển tới đập và các khu vực lân cận. Việc khó tiếp cận các 

khu vực này là một vấn đề đối với việc kiểm tra và bảo trì, và đặc biệt trong tình 

hình khẩn cấp cần phải tới các khu vực này; 

• Là nơi sinh sống của động vật gặm nhấm. Động vật gặm nhấm có thể đe dọa 

tới đập đất vì sẽ tạo ra xói ngầm. 

Cần phải nhổ sạch các đám thực vật ở khu vực đổ đá trên mái thượng lưu đập. 

Các đám cây ở khu vực đổ đá này thường làm tăng khả năng xô dịch vị trí của 

đá, làm giảm khả năng bảo vệ mái dốc và gây khó khăn cho người kiểm tra. 
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Cần phải kiểm soát việc phát triển thực vật bằng cách nhổ bỏ định kỳ hoặc 

bằng các phương pháp khác. Để đảm bảo có thể quan sát rõ được mái dốc và 

đỉnh đập, cần phải tiến hành kiểm tra ngay sau khi nhổ sạch thực vật.  

b. Cây có rễ sâu 

Mặc dù việc phủ cỏ hợp lý là một biện pháp bảo vệ mái dốc, song việc phát 

triển của các loại cây rễ bám sâu như các bụi cây và cây to thì lại là điều không 

mong đợi. Cây có thể bị bão lật đổ và bật gốc, để lại một hố to, điều này có 

thể gây ra hư hỏng đập hay cắt ngắn đường thấm và gây ra hiện tượng xói  

mòn ngầm.

Hệ thống rễ cây của những loài cây rễ sâu phát triển và ăn sâu qua mặt cắt 

ngang của đập. Khi cây chết, hệ thống rễ cây bị thối rữa có thể tạo ra các dòng 

thấm tập trung, gây nên xói ngầm đe dọa tới sự an toàn của đập đất. 

Nhìn chung, cây và bụi cây có chiều cao hơn 0,6m mọc trên thân đập hoặc 

ở những khu vực gần với đập là không phù hợp. Tuy nhiên, cũng có một vài 

tranh cãi trong giới kỹ thuật về thời gian và cách thức nhổ bỏ cây và hệ thống 

rễ cây đã mọc từ trước ở đập. Vị trí, kích cỡ, chủng loại cây và phương thức loại 

cần có tiêu chuẩn quy định rõ ràng trong hoạt động cụ thể ở một đập. 

Biện pháp tốt nhất để xử lý cây mọc trên đỉnh đập, mái dốc và khu vực xung 

quanh đập là chặt cây trước khi số cây này phát triển quá mức cho phép. Nếu 

chặt cây to, phải dỡ bỏ hệ thống rễ cây (và tu bổ mái đập, thân đập) khi mực 

nước hồ chứa thấp để đảm bảo an toàn trong khi thực hiện công việc này. 
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c. Hoạt động kiểm tra với thực vật không phù hợp

Người kiểm tra cần phải: (i) tìm xem có hay không có các bụi cây và cây rễ sâu ở 

tất cả khu vực đập; (ii) đảm bảo rằng không có cây mọc trên khu vực đổ đá trên 

mái thượng lưu đập; (iii) kiểm tra các dấu hiệu thấm khác bình thường xung 

quanh các gốc cây còn lại hoặc hệ thống rễ cây thối rữa trên mái hạ lưu đập, 

hay khu vực chân đập xem có hay  không. 

Nếu quan sát thấy có những đám cây không phù hợp, phải ghi chép và chụp 

ảnh kích cỡ, phạm vi, và tiến hành xử lý các đám thực vật này, trong đó có cả 

việc ngăn chặn cây mọc lại trong tương lai. 

2. Bảo vệ mái đập chưa đủ 

Bảo vệ mái đập mục đích là ngăn chặn xói mái đập đất. Có hai hình thức bảo 

vệ mái đập chính được sử dụng ở đập đất loại nhỏ và vừa là: đổ đá và phủ cỏ. 

Các thiết bị khác bảo vệ mái đập cũng được sử dụng như: rải dăm sỏi, đá lát, 

đá xây, bê tông, bê tông cốt thép. Việc lựa chọn hình thức bảo vệ mái dốc phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế, mưa, gió tại nơi xây dựng hồ đập, quy mô hồ chứa, 

quy mô đập. 

a) Đổ đá

Vật liệu đổ đá là đá hòn với kích thước hợp lý, góc cạnh, đổ vào khu vực mái  

thượng lưu hoặc mái hạ lưu đập để bảo vệ tránh xói mòn do hoạt động sóng, 

dòng chảy bề mặt và xói mòn do mưa gió gây ra. Việc bảo vệ mái đập theo hình 
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thức đổ đá ở mái dốc thượng lưu được thiết kế đúng tiêu chuẩn phải gồm ít 
nhất hai phần vật liệu: 

• Phần bên trong: Được gọi là lớp lọc hoặc lớp lót lớp đệm, là các lớp theo thứ 
tự từ trong đập ra: lớp cát, lớp sỏi có cấp phối phù hợp để ngăn chặn đất đắp 
bên dưới bị cuốn trôi qua các lỗ rỗng từng  lớp ở phía bên ngoài; 

• Phần bên ngoài: Là lớp đá cuội, hoặc đá hộc với chiều dày hợp lý và diện tích 
đủ rộng để không bị sóng đánh làm xô dịch. Những lớp đá này ngăn chặn hiện 
tượng xói do tác động của song nước. 

b) Phủ cỏ 

Phần đất bên ngoài đập đất phải được bảo vệ để không bị xói mòn do gió và 
nước mưa, cũng như xói mòn do sóng đánh. Việc không thể bảo vệ được mái 
dốc có thể gây ra hư hỏng hoặc tạo ra các rãnh xói cần phải được sửa chữa.  
Ở phần lớn các đập đất ở mọi khu vực địa lý, việc phủ cỏ đúng tiêu chuẩn có 
thể bảo vệ đỉnh đập và mái hạ lưu đập. Hệ thống rễ của cỏ có thể giữ đất bề 
mặt và bảo vệ mái đập tránh khỏi xói mòn do mưa gió và xói mòn do dòng 
chảy bề mặt. Trong một vài trường hợp, các rãnh thoát nước đựợc bố trí sử 
dụng để hạn chế khả năng xói mòn nghiêm trọng. 

Trồng cỏ để bảo vệ mái dốc thượng lưu cũng có thể có hiệu quả đối với các hồ 
chứa và đập nhỏ ít chịu ảnh hưởng của hoạt động sóng. Tuy nhiên, cũng cần 
phải sử dụng thêm các hình thức bảo vệ mái dốc khác: 

• Khi không có sẵn vật liệu đá đổ hoặc chi phí mua và đổ đá quá cao; 

• Ở những khu vực đập mà lượng nước bề mặt quá lớn hoặc tập trung;

• Khi nhiều hoạt động kết hợp với nhau tạo ra tác động của sóng trở nên 
nghiêm trọng. 
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Các hoạt động sóng liên tục trên mái đập thượng lưu có thể gây ra hư hỏng và 

suy giảm khả năng bảo vệ mái dốc. Chỉ trừ khi tiến hành các biện pháp duy trì 

đầy đủ việc bảo vệ mái dốc, thì hoạt động sóng sẽ không thể làm hư hỏng mái 

đập. Tác động của sóng nghiêm trọng trên mái dốc thượng lưu có thể gây ra: 

• Hư hỏng đập: Là việc sóng đánh xô dịch một phần mái dốc thượng lưu của 

đập đất. Khi xảy ra hư hỏng, đất và các vật liệu khác đắp đập sẽ tích tụ ở chân 

của mái đập. Ở hình thức xói mòn này, khi dỡ bỏ lớp bảo vệ mái dốc (ví dụ: lớp 

đá đổ hay lớp cỏ trồng) và vật liệu bên dưới, thấy rõ hư hỏng đập trong một 

khu vực tương đối bằng phẳng, có độ dốc ngược cao được hình thành. Quá 

trình này tiếp tục diễn tiến có thể sẽ thu nhỏ chiều rộng, chiều cao của đập đất, 

và có thể làm tăng tốc độ dòng thấm, tăng nguy cơ mất ổn định đập hoặc gây 

ra nước tràn qua đập; 

• Suy giảm khả năng bảo vệ mái đập: Sự suy giảm khả năng bảo vệ mái đập có 

thể xảy ra khi lớp vật liệu bảo vệ bị nứt, vỡ do hoạt động thời tiết và sóng. Thậm 

chí những lớp bảo vệ mái đập được thiết kế hoàn hảo nhất cũng sẽ bị suy giảm 

khả năng bảo vệ theo thời gian. Cần phải kiểm tra và giám định chất lượng của 

các thiết bị bảo vệ mái đập khi bị xuống cấp. Nếu có các bằng chứng chỉ ra rằng 

xảy ra thiết bị bảo vệ mái bị hư hỏng, phải sửa chữa và thay thế ngay. 

c) Hoạt động kiểm tra bảo vệ mái dốc chưa đủ

Cần phải kiểm tra chỉ ra lớp đá đổ có diện tích đủ rộng, đá đủ kích thước đúng 

hình dạng, đủ độ bền để không bị hoạt động sóng làm xô dịch và làm vỡ vụn. 

Đá có kích thước và hình dạng không bình thường tạo thành một mảng đan 

xen vào nhau ngăn sóng đánh vào giữa các tảng đá lớn hơn của lớp bên ngoài 
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và có thể làm xô dịch vật liệu lót ở bên dưới. 

Mái đập có rải đá phải đủ phẳng để ngăn không cho lớp đá rải xô dịch và trôi 
xuống dưới chân mái đập. Lớp đá rải bằng tay thường mỏng, mặc dù có khả 
năng bảo vệ tốt, nhưng dễ bị hỏng vì khi một tảng đá lớn xô dịch, có thể làm 
xô dịch các tảng đá xung quanh do thiếu lực hỗ trợ.  Tuy nhiên, phần lớn các lớp 
đá đổ được đầm xuống, tạo ra được một lớp bảo vệ dày hơn. 

Người kiểm tra cần phải:

• Đảm bảo rằng lớp bảo vệ mái dốc đủ sức tránh được xói mòn; 

• Tìm xem có hiện tượng hư hỏng, xô dịch và xuống cấp của lớp bảo vệ mái dốc 
hay không. 

Nếu quan sát thấy việc bảo vệ mái dốc chưa đầy đủ: cần phải ghi chép lại các 
phát hiện và chụp ảnh; xác định phạm vi hư hỏng đập (ví dụ vật liệu đắp đập 
bị di chuyển); đề xuất hoạt động ứng sử để sửa chữa hoặc thay thế lớp bảo vệ 
mái dốc chưa đạt đủ yêu cầu. 

3. Xói mòn do dòng chảy bề mặt 

Xói mòn do dòng chảy bề mặt là một trong những vấn đề bảo trì kết cấu đập 
phổ biến nhất. Nếu không sửa chữa, xói mòn do dòng chảy bề mặt có thể trở 
thành một vấn đề nghiêm trọng hơn. Hư hỏng lớn nhất từ dòng chảy bề mặt 
thấy rõ qua việc xuất hiện các rãnh xói mòn sâu trên mái đập,  ở cả phần trung 
tâm đập. 

Các rãnh có thể gây ra hư hỏng đỉnh đập và thu ngắn đường thấm qua đập 
hoặc vai đập, do đó có thể gây ra xói ngầm. Các rãnh này xuất hiện có thể là 
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do nguyên nhân từ việc san nền hoặc đắp mái đập không đạt tiêu chuẩn dẫn 
tới hệ thống thoát nước sai quy cách, làm cho nước bề mặt bị đọng và chảy tới 
những điểm trũng dọc mép đỉnh đập. Các rãnh nước do dòng chảy bề mặt gây 
ra có thể làm giảm diện tích mặt cắt ngang của đập và hạ cao độ đỉnh đập nếu 
không được xử lý đúng thời điểm. 

Những khu vực đồi trọc hay những khu vực khi không có lớp bảo vệ thường dễ 
gặp các vấn đề xói mòn dòng chảy bề mặt hơn. Trên mái đập thượng lưu, xói 
có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ của lớp đá đổ và có thể làm cho lớp đá 
này bị lún, dẫn tới làm xuống cấp chính mái dốc đó. 

Đỉnh đập cũng có thể gặp phải tác động của thời tiết và bị xói nếu không được 
bảo vệ đầy đủ. Bảo vệ  đỉnh đập có thể bao gồm việc phủ mặt đường bằng các 
vật liệu như sỏi, vữa xi măng, bê tông át phan, bê tông, bê tông cốt thép. Sử 
dụng hình thức bảo vệ đỉnh đập này phụ thuộc vào lưu lượng giao thông tham 
gia. Nếu có ít hoặc không có giao thông đi lại trên đỉnh đập, lớp phủ cỏ có thể 
là đủ. Việc có quá nhiều xe cộ qua lại, trên đỉnh đập phủ sỏi hoặc cỏ, đặc biệt là 
trong giai đoạn trời mưa, có thể làm xuất hiện các vết lún sâu trên bề mặt đỉnh 
đập. Các vết lún này là điều không nên có vì nó sẽ tạo thành những vũng nước, 
có thể gây ra mất ổn định đập. 

Có rất nhiều các trường hợp thúc đẩy hoặc gây ra xói mòn bề mặt đỉnh đập, 
mái đập thượng lưu và hạ lưu. Trong một số trường hợp, sự di chuyển của gia 
súc cũng có thể tạo thành các đường mòn dài trên đập. Việc này có thể làm 
hỏng lớp phủ cỏ trên mái dốc. 

Trong hoạt động kiểm tra xói mòn do dòng chảy bề mặt, cán bộ kiểm tra cần:

• Đảm bảo rằng lớp bảo vệ mái và đỉnh đập phải đủ sức ngăn chặn xói mòn và 
che phủ bảo vệ được toàn bộ khu vực; 
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• Tìm xem có các rãnh, vết bánh xe hoặc các dấu hiệu khác về xói mòn do dòng 
chảy bề mặt gây ra hay không. Đảm bảo rằng đã kiểm tra vai đập thượng lưu 
và hạ lưu  để xem có các điểm trũng vì dòng chảy bề mặt có thể sẽ làm đọng 
nước ở những khu vực này; 

• Kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề đặc biệt nào không, như chăn thả gia súc hoặc 
hoạt động đánh cá có thể góp phần gây ra xói mòn, xói lở. 

Nếu quan sát thấy có xói mòn do dòng chảy bề mặt, phải ghi chép các phát 

hiện và chụp ảnh; xác định phạm vi và mức độ nghiêm trọng của những hư 

hỏng; phải tiến hành sửa chữa những khu vực bị hỏng do dòng chảy bề mặt và 

tiến hành các biện pháp ngăn chặn xảy ra các vấn đề nghiêm trọng hơn. 

4. Động vật gặm nhấm

Trong một vài trường hợp, động vật gặm nhấm có thể làm hư hỏng cấu trúc 

đập vì chúng làm suy yếu thân đập và có thể tạo ra các dòng thấm tập trung, 

dòng thấm mạnh. 

Một vài loài động vật có thể gây ra các vấn đề trên ở đập đất là: 

• Loài gặm nhấm;

• Rắn; 

• Côn trùng.

Động vật gặm nhấm có thể làm hỏng lớp đất đắp khi chúng tìm thức ăn, đào 

hang và đường đi lại trong thân đập. Những đường hang này có thể gây ra hư 

hỏng liên quan tới xói ngầm. Khi những hang này tiến về phía mái đập thượng 

lưu,  thu ngắn đường thấm hoặc ăn sâu vào lõi đập. 
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Vị trí, độ sâu của hang động vật gặm nhấm và chiều rộng mặt cắt ngang thân 
đập xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hang nông hoặc hang chỉ nằm 
ở một bên bờ đập, hay hang nằm ở vị trí thấp hơn trên mái dốc với mặt cắt 
ngang rộng có thể ít nguy hiểm hơn đường hang sâu trên mặt cắt ngang nông. 

Khi tiến hành việc kiểm tra liên quan đến động vật gặm nhấm, nếu phát hiện 
rõ có động vật gặm nhấm hoặc những hoạt động gây hại của nó, cần: 

• Tìm các bằng chứng thấm nước xuất phát từ hang động vật gặm nhấm trên 
mái dốc hạ lưu hoặc ở nền;

• Ước tính vị trí và độ sâu của khu vực gây hại và lưu số liệu hồ sơ về khu vực đó 
bằng ảnh chụp để sử dụng đối chiếu trong các đợt kiểm tra sau này, từ đó xác 
định mức độ tiến triển của vấn đề. 

Ngoài ra, nếu mức độ gây hại có khả năng đe dọa tới an toàn đập, cần phải loại 
bỏ ngay động vật gặm nhấm (việc loại bỏ động vật gặm nhấm luôn có lợi, dù 
chúng có gây đe dọa ngay lập tức tới sự toàn vẹn của đập hay không). 
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5.1. Khái quát chung

Giống như đập đất, kiểm tra tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng mục đích là để xác 
định tình trạng an toàn của đập ở thời điểm hiện tại và tương lai. Các vấn đề 
về tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng có thể làm giảm khả năng xả nước hoặc làm 
hỏng kết cấu công trình, góp phần gây ra hư hỏng, mất an toàn đập. 

Phải tiến hành kiểm tra tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng hàng ngày. Ngoài ra, 
phải kiểm tra định kỳ hoặc sau khi vận hành để xác định tiến hành duy tu, bảo 
dưỡng, bảo trì đầy đủ. 

Có nhiều loại tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng khác nhau, mỗi loại đều có những 
ưu điểm và hạn chế cụ thể riêng. Tuy nhiên, các vấn đề phổ biến liên quan tới 
tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng là: bị tắc rác, xói, các mảng thực vật không phù 
hợp, sự không ổn định tường bên tràn xả lũ hay kết cấu đỉnh đập, công trình 
hay từng hạng mục công trình bị xuống cấp. Ngoài ra, thiết bị tiêu năng có 
thể còn có vấn đề mất hay giảm khả năng tiêu hủy năng lượng dòng nước xả  
từ tràn.

5.2. Ứ đọng rác

Ứ đọng rác, giống như tên gọi, liên quan tới rác từ hồ chứa bị tích lại ở cửa đập 
tràn, kết cấu đỉnh đập, cửa cống (nếu có) hoặc kênh dẫn vào ngưỡng tràn, làm 

V. TRÀN XẢ LŨ VÀ 
CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIÊU NĂNG 
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giảm khả năng xả nước tối đa của kết cấu. Ví dụ về ứ đọng rác được minh họa 
ở Hình 12. Các điều kiện gây ra ứ đọng rác, có thể không phải là do cán bộ vận 
hành đập, mà do cháy rừng ở thượng lưu hồ chứa, khi có lũ sẽ cuốn cây khô về 
chất đống ở các khu vực quanh các công trình đầu mối hồ chứa.

Cán bộ kiểm tra phải đi kiểm tra định kỳ hồ chứa và đường bờ hồ chứa để phát 
hiện xem có hiện tượng tắc rác có thể do lũ đưa tới đập tràn hay không. Phải 
định kỳ dọn sạch rác khỏi hồ chứa. Ngoài ra, tất cả các kết cấu đập tràn phải 

Hình 12: Ví dụ ứ đọng rác ở hồ chứa
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được dọn sạch các vật cản có thể gây ra vấn đề tắc rác. Trong thời gian xả nước 
đập tràn, cán bộ hiện trường phải kiểm tra định kỳ xem có vấn đề tắc rác hay 
không. Nếu lượng rác bắt đầu đáng lo ngại, thỉnh thoảng phải dọn rác và khơi 
dòng chảy xuống hạ lưu trước khi xảy ra hiện tượng chất đống rác và tắc rác.

5.3. Xói và ăn mòn đập tràn 

Tường bên và đường tràn có thể được xây dựng bằng các vật liệu sau: bê tông, 
bê tông cốt thép, đá xây, gạch xây, hoặc có thể là đất. Mỗi loại vật liệu có khả 
năng chống đỡ khác nhau với dòng chảy mặt qua tràn xả lũ. Xói mòn đập tràn 
có thể gây ra hư hỏng đập tràn và cuối cùng trong một vài trường hợp là gây 
ra hư hỏng đập. Ví dụ về xói mòn đập tràn ở Hình 13.

Hình 13: Ví dụ về xói mòn đập tràn (ở hình mũi tên)
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Một hình thức xói đập tràn đặc biệt được gọi là ăn mòn. Trong một số điều kiện 
như dòng chảy vận tốc lớn, nếu hướng dòng chảy thay đổi nhanh, sẽ tạo ra áp 
lực âm rất cao, có khả năng tạo ra ăn mòn vật liệu, thậm chí kể cả vật liệu có 
khả năng chống xói mòn cao (như bê tông và thép). Đó chính là hiện tượng 
xâm thực do khí hóa diễn ra với cường độ cao. Hay còn gọi đó là khí thực. Các 
điều kiện có thể gây ra thay đổi hướng dòng chảy, rồi gây ra hiện tượng ăn 
mòn có thể là những hiện tượng bất thường ở đường tràn như nứt vỡ bê tông, 
bề mặt đá hoặc đất bất thường, hay đơn giản là các thiết kế, thi công không 
đạt tiêu chuẩn. Ngay khi xảy ra hiện tượng ăn mòn, tình trạng này sẽ tiếp tục 
tiến triển và xấu hơn khi có lũ về. 

Khi kiểm tra hàng ngày (và sau các đợt xả nước lớn ở đập tràn), cán bộ kiểm tra 
cần phải tìm xem có các dấu hiệu ăn mòn hoặc xuống cấp kênh, tường bên, 
thân tràn xả lũ mà có thể dẫn tới các vấn đề ăn mòn hay không. Đối với các 
kênh dẫn vào tràn và dẫn nước ra khỏi tràn, nứt vỡ rộng và hoặc hở các vết nối 
kéo dài tới các khu vực dòng chảy vận tốc cao phải được ghi chép lại cẩn thận. 
Đối với các đường tràn bằng đất, cần phải ghi lại các hiện tượng xói quan sát 
thấy được, ví dụ như bề mặt không bằng phẳng hoặc các tảng đá nhô ra có thể 
gây ra dòng chảy vận tốc cao. Cần phải sửa chữa những khu vực này trước khi 
tiến hành xả nước qua tràn đợt  tiếp theo. 

5.4. Các mảng thực vật không phù hợp

Như đã trình bày ở phần trên, những vật làm giảm khả năng tháo nước của 
tràn phải được dỡ bỏ khỏi kênh dẫn vào, ngưỡng tràn, nối tiếp sau ngưỡng, 
thiết bị tiêu năng, kênh xả đưa nước về sông suối. Đối với tràn xả lũ có tường 
bên là bê tông, bê tông cốt thép, phải nhổ sạch tất cả các đám thực vật bám 
vào hoặc mọc ở khe lún để tránh hư hỏng kết cấu. Đối với tràn xả lũ có bờ đất, 
phải để cỏ mọc để tránh xói mòn. Phải cắt cỏ định kỳ để hạn chế chiều cao và 
khả năng giảm lưu lượng nước chảy qua.  
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Ngoài ra, cần phải ghi lại những khu vực thiếu cỏ ở tràn có bờ đất. Phải tiến 
hành trồng lại cỏ ở những khu vực này để hạn chế xói mòn do dòng chảy mặt 
qua tràn xả lũ gây ra.

5.5. Không ổn định

Không ổn định liên quan tới tràn xả lũ xảy ra ở ba kết cấu chính: thân tràn  
(ngưỡng tràn, bản đáy tràn và các kết cấu trên đó,…), tường bên tràn và tường 
bên bể tiêu năng. Sự không ổn định của tường bên và tường bể tiêu năng được 
trình bày trong cùng một phần. 

1. Sự không ổn định của kết cấu thân tràn

Sự không ổn định của kết cấu thân tràn bao gồm sự trượt hoặc lật đổ phần 
chắn và kiểm soát nước của tràn xả lũ do tải trọng nước hoặc có thể do tải 
trọng động đất. Cán bộ kiểm tra cần phải tìm xem có sự xê dịch hay dịch 
chuyển các phần kết cấu thân tràn hoặc có vết nứt vuông góc với trục kết cấu 
hay chạy dọc theo mặt phân cách giữa các lớp đổ bằng bê tông hay không. 
Nước thấm qua các mặt phân cách này trong điều kiện bình thường cũng có 
thể là dấu hiệu cho thấy kết cấu này có thể không ổn định. Hầu hết các vấn đề 
không ổn định có thể quan sát thấy sau khi kết cấu phải chịu  một tải trọng bất 
thường như khi xảy ra động đất hay lũ lớn làm tăng tải trọng của kết cấu lớn 
hơn so với trước. 

Nếu quan sát thấy có các dấu hiệu dịch chuyển của kết cấu, phải coi đây là 
dấu hiệu cực kỳ nghiêm trọng vì khả năng chịu tải trọng nước ứng với khi xả 
lũ hoặc khi bị động đất của kết cấu trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng. Cán bộ 
kiểm tra cần ghi lại vị trí và kích cỡ vết nứt quan sát được. Bắt đầu tiến hành 
kiểm tra định kỳ để đánh giá những thay đổi theo thời gian cho tới khi tiến 
hành sửa chữa. 

49

Kiểm tra nhanh đập đất
GIỚI THIỆU



2. Sự không ổn định của tường bên và tường bể tiêu năng 

Sự không ổn định tường bên của đường tràn hay tường bên của bể tiêu năng 
bao gồm sự trượt, lật của kết cấu tường như trong Hình 14. Người kiểm tra cần 
phải tìm xem có vết nứt, nghiêng tường, lệch khe lún, khớp nối hay các vết nứt 
dọc tường hay không. Ngoài ra, kiểm tra viên phải tìm xem có các dấu hiệu xô 
dịch dọc chiều dài tường hay không.

Hình 14: Lật tường đập bên tràn xả lũ
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Trong một vài trường hợp, khi có các lỗ thoát nước bố trí ở bản mặt tường dọc 
tường bên cần kiểm tra xem có vật liệu đất đắp sau lưng tường bị trôi đi hay 
không. Phải ghi chép lại khối lượng nước chảy ra từ những lỗ thoát nước này và 
quan sát để tìm các dấu hiệu dịch chuyển của đất đắp sau tường. 

Những điều kiện làm tăng khả năng mất ổn định của tường bao gồm: (i) thiếu 
hệ thống thoát nước qua bản mặt tường; (ii) cây hoặc các mảng thực vật khác 
ở gần khu vực tường; (iii) tải trọng động đất; (iv) thiết bị, phương tiện giao 
thông, hoặc các tải trọng quá lớn mà trong thiết kế không tính đến. 

Khi ghi chép lại các dấu hiệu xô dịch, cán bộ kiểm tra phải ước tính và ghi lại 
mức độ xô dịch hoặc độ nghiêng của tường. Thông thường ước tính này sẽ 
được tính trong tương quan so sánh với phần tường không thấy có hiện tượng 
xô dịch. Các số liệu này phải được đối chiếu với các số liệu theo thời gian để 
đánh giá xem tường còn tiếp tục bị xô dịch hay tường đã ổn định.

5.6. Sự xuống cấp chung 

Sự xuống cấp chung của tràn xả lũ và thiết bị tiêu năng, như tên gọi của nó, 
bao gồm sự xuống cấp thông thường xảy ra do dòng chảy xuyên qua các kết 
cấu. Cán bộ kiểm tra phải tìm xem có các dấu hiệu xói lở, xói mòn bề mặt bê 
tông hay bề mặt đất, mất trọng lực tường đập tràn hoặc tấm sàn, nứt vỡ bê 
tông hoặc các tình trạng bất thường khác. 

5.7. Khu vực tiêu năng

Được bố trí ở hạ lưu tràn xả lũ, mục đích của khu vực này là tiêu hao năng lượng 
của dòng chảy trước khi nước được trở lại lòng dẫn để tránh xói lở quá nhiều. 
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Việc tiêu hao năng lượng này thông thường được thực hiện thông qua việc kết 
hợp sử dụng một hố sâu, được gọi là bể tiêu năng, hoặc sử dụng các thiết bị 
bằng bê tông được gọi là tường tiêu năng, mố tiêu năng. Cán bộ kiểm tra phải 
tìm xem có các dấu hiệu xói lở, xói mòn hay mất mố tiêu năng hay không. 

Ngoài ra, trầm tích hoặc rác, phế thải xây dựng chất đống trong bể tiêu năng 
có thể làm giảm khả năng tiêu hao năng lượng và có thể gây ra xâm thực lòng 
bể tiêu năng khi vận hành. Cán bộ kiểm tra phải tìm và ước tính khối lượng 
trầm tích hay rác ở bể tiêu năng. Phải định kỳ dọn dẹp trầm tích, rác, phế thải 
xây dựng để kéo dài tuổi thọ của bể tiêu năng. 
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Công trình lấy nước bao gồm ống ngầm, cống ngầm, đường hầm được sử 
dụng với mục đích ban đầu là để cấp nước hạ lưu, cho cá và các loài thủy sinh 
tự nhiên di chuyển. Đôi khi ở một số đập còn bố trí công trình xả nước thừa, 
tháo cạn hồ chứa cũng có thể được sử dụng để giảm mực nước hồ chứa trước 
khi có lũ về hoặc trong những điều kiện bất khả kháng đe dọa nghiêm trọng 
tới an toàn đập. Nhìn chung, hệ thống đường ống, cống ngầm xuyên qua đập 
đất là tác nhân chính gây ra phần lớn các hư hỏng đập đất do việc đầm nén 
đất ở khu vực xung quanh đường ống, cống ngầm rất khó thực hiện được một 
cách hoàn hảo khi thi công. Do đó, việc kiểm tra hệ thống đường ống, cống 
ngầm và các khu vực xung quanh là rất cần thiết.

Thường không tiếp cận được vào bên trong hệ thống công trình lấy nước, xả 
nước để quan sát trực tiếp bằng mắt. Trong những trường hợp như vậy, cần 
phải tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống đường ống, cống ngầm này bằng 
máy quay video để có thể kiểm tra được bằng trực quan. Khi tiến hành kiểm 
tra bên trong đường ống cống ngầm, sử dụng một máy quay hoặc máy ảnh, 
cán bộ kiểm tra phải tìm các dấu hiệu sau: dấu hiệu hư hỏng kết cấu (ví dụ: 
các phần ống bị bẹp hoặc biến dạng); lệch khe lún, khớp nối đường ống, nứt 
đường ống; xuống cấp hoặc xói mòn đường ống, thấm nước vào hoặc ra khỏi 
đường ống, đá hoặc rác có kẹt ở khe van không, và rác hoặc cây chất đống ở vị 
trí cửa lấy nước, trong đường ống hoặc ở vị trí trước cửa van. Thỉnh thoảng phải 
xả nước để dọn sạch rác và cây.

Như đã trình bày ở phần trên, các đường ống, cống ngầm liên quan tới phần 
lớn hư hỏng đập đất. Khối đất đắp xung quanh đường ống, cống ngầm được 

VI. CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC,
XẢ NƯỚC

53

Kiểm tra nhanh đập đất
GIỚI THIỆU



đầm nén sơ sài thường làm tăng khả năng thấm nước và tăng vận tốc dòng 
thấm. Đây là yếu tố góp phần gây ra xói ngầm bên trong đập, nơi tiếp giáp với 
thành bên các công trình trong đập đất. Các lỗ hổng hoặc lệch khe lún, khớp 
nối đường ống, cống ngầm có thể làm cho vật liệu đất đắp bị lôi cuốn vào 
bên trong đường ống hoặc có thể làm cho nước có áp trong ống thâm nhập 
vào khu vực đất đắp xung quanh. Từ đó làm tăng khả năng gây ra xói ngầm.  
Hư hỏng đập đất do thấm nước khu vực gần đường ống, cống ngầm của công 
trình lấy nước, xả nước như trong Hình 15.

Hình 15: Dạng hư hỏng do xói ngầm bên trong đập vì 
thấm mạnh dọc đường ống
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Do đó, cần phải giám định kỹ lưỡng lớp đất đắp ở khu vực xung quanh công 
trình lấy nước, xả nước (hoặc bất kỳ đường ống, cống ngầm nào). Lún hoặc 
hố sụt quan sát được ở khu vực bề mặt đất dọc đường ống, cống ngầm phải 
được xem là một tình trạng rất nghiêm trọng và có thể là dấu hiệu chỉ ra rằng 
xói ngầm đã xuất hiện và tiến triển tới tình trạng đáng báo động. Cũng cần 
phải kiểm tra trực quan bề mặt đất gần khu vực cửa ra của đường ống, cống 
ngầm để xem có hiện tượng thấm nước và vật liệu đất có bị dòng chảy kéo trôi  
đi không. 

Hàng ngày, cần phải kiểm định và kiểm tra chức năng của cửa van ở công trình 
lấy nước, xả nước. Cần phải đóng, mở cửa van hoàn toàn để đảm bảo cửa van 
(bộ phận có chức năng điều chỉnh lưu lượng dòng chảy và khống chế mực 
nước trong hồ) hoạt động trơn tru. Cán bộ kiểm tra phải ghi chép hiện tượng 
mắc kẹt và không êm khi cửa van di chuyển. Cần phải kiểm tra vít me (một bộ 
phận của cửa van để di chuyển cửa van) để đảm bảo rằng vít thẳng và các ổ 
đỡ vít được gắn kiên cố. Cũng phải kiểm tra việc tra dầu vào vít, trục quay của 
thiết bị mở cửa van. Phải ghi chép lại hiện tượng ăn mòn, han gỉ ở các bộ phận 
của cửa van. 

Khi các bộ phận của đường ống, cống ngầm lộ thiên ra trong thời kỳ mực nước 
hồ chứa xuống thấp, thì cần tranh thủ kiểm tra. 

VII. LƯU TRỮ HỒ SƠ (DỮ LIỆU)
Phát hiện những thay đổi của đập đất và các công trình trong đập theo thời 
gian là một trong những kết quả quan trọng trong rất nhiều lần kiểm tra đập. 
Do đó, việc lưu hồ sơ rất cần thiết phục vụ cho việc đánh giá các thay đổi. Nếu 
các ghi chép số liệu về thay đổi tình trạng đập đất và các công trình của hai lần 
kiểm tra dưới các điều kiện tải trọng giống nhau mà có sự khác nhau, có thể là 
dấu hiệu về một tình trạng nghiêm trọng cần phải báo cáo với lãnh đạo. 
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8.1. Khái niệm

Quy trình đánh giá nhanh mức độ an toàn của đập bao gồm bản thân đập đất 
và các công trình thuộc đầu mối hồ chứa là trình tự các bước để đánh giá hiện 
trạng an toàn nhờ kết quả khảo sát, điều tra, thực địa bằng mắt thường, chụp 
ảnh và quan trắc một số thông số tại hiện trường, kết hợp với các báo cáo hồ 
sơ thiết kế và hồ sơ nâng cấp của hồ chứa để chấm điểm an toàn cho từng bộ 
phận, hạng mục và các yếu tố liên quan đến an toàn đập.

VIII. QUY TRÌNH 
ĐÁNH GIÁ NHANH

Hình 16. Toàn cảnh đập Tràng Vinh – Quảng Ninh
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8.2. Nội dung đánh giá nhanh

Nội dung tiêu chí đánh giá nhanh an toàn đầu mối hồ chứa được thực hiện bằng 
cách khảo sát, điều tra thực địa và chấm điểm, xếp hạng an toàn hiện trạng công 
trình. Tiêu chuẩn xếp hạng, chấm điểm hiện trạng đập căn cứ theo Bảng 1.

Bảng 1. Tiêu chuẩn xếp hạng, chấm điểm, đánh giá nhanh hiện trạng công trình

Hạng 
an toàn

Điều kiện làm việc của các bộ phận của đập và các công trình đầu mối 
hồ chứa (đỉnh đập, tràn xả lũ, mái thượng và hạ lưu, nền đập, vai đập, 

tiêu năng, kênh dẫn…)

Điểm 
(thang 
100)

Kết luận mức 
độ an toàn

I
Hạng mục có hiện trạng lý tưởng, “tốt nhất”, không có bất kỳ 
hiện tượng bất thường nào

0-40
An toàn 

cao

II

Hạng mục cần “sửa chữa một phần” để hạn chế hư hỏng và 
chức năng của bộ phận chính, hoặc cần sự gia cố đơn giản 
ở bộ phận thứ cấp, bởi vì có “khiếm khuyết nhỏ” ở bộ phận 
chính và “khiếm khuyết lớn hơn” ở bộ phận thứ cấp. Tuy 
nhiên, sự an toàn trên toàn bộ hạng mục vẫn được đảm bảo

41-70 An toàn

III
Hạng mục cần sửa chữa, gia cố khẩn cấp hoặc xây dựng 
lại và cần phải hạn chế sử dụng bởi vì xuất hiện sự khiếm 
khuyết, hư hỏng ở bộ phận chính

71-100
Nguy cơ 
mất an 

toàn

Mức độ an toàn của công trình được kết luận từ đánh giá mức độ an toàn của 
từng hạng mục công trình trong đầu mối đập hồ chứa. Các hạng mục công 
trình để điều tra, đánh giá thực địa và tiêu chí chấm điểm gồm: 

1. Đối với đập đất

- Đỉnh đập: Bảng 2;

- Mái đập thượng lưu: Bảng 3;
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- Mái đập hạ lưu: Bảng 4;

- Nền đập và hai vai đập: Bảng 5.

2. Đối với tràn xả lũ

- Kênh dẫn vào và ngưỡng tràn: Bảng 6;

- Kênh tháo sau ngưỡng: Bảng 7;

- Thiết bị tiêu năng: Bảng 8.

Hình 17. Đầu mối hồ Gò Miếu - Thái Nguyên
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3. Đối với công trình lấy nước và công trình bê tông nói  
chung khác

- Công trình lấy nước: Bảng 9;

- Công trình bê tông khác: Bảng 10.

Bảng 2. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn đỉnh đập

Yếu tố
Hạng 

an 
toàn

Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn đỉnh đập

Nứt dọc/ 
ngang

I 0-40 Điều kiện lý tưởng, không hề có vết nứt dọc/ngang.

II 41-70
Chiều dài của vết nứt dọc/ngang từ 0~5m, bằng hoặc nhỏ hơn 
10~50% đỉnh đập.

III 71-100
Chiều dài của vết nứt dọc/ngang ≥ 5m, ≥ 50% đỉnh đập, các 
vết nứt ngang xuyên sâu xuống dưới mực nước hồ chứa và 
tường chắn đỉnh đập bị nghiêng.

Lún

I 0-40 Điều kiện lý tưởng, không có bất kỳ sự hư hại nào.

II 41-70
Sụt lún toàn bộ hoặc sụt lún từng phần với tình trạng không nguy 
hiểm, < 50cm. Sự an toàn vẫn được đảm bảo.

III 71-100

Điều kiện rất nguy hiểm do sụt lún quá mức cho phép hoặc sụt 
lún từng phần ≥ 50cm, mái dốc của mặt đường trên đỉnh đập 
và mái dốc của đập bị hạ thấp và có xu thế gia tăng đến gần 
MNDBT trong khoảng 0,6m.

Chuyển vị 
ngang

I 0-40 Điều kiện “lý tưởng” không có bất kỳ khiếm khuyết nào.

II 41-70
Điều kiện bình thường: Với dấu hiệu chuyển vị ngang (dịch 
chuyển đứng 0 - 50cm và dịch chuyển ngang 0 - 30cm).

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm: Biến dạng mặt đường đỉnh đập do 
chuyển vị ngang quá mức (dịch chuyển đứng ≥ 50cm, dịch 
chuyển sang ngang ≥ 30cm).
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Hư hỏng 
tường 
chắn 
sóng

I 0-40 Điều kiện lý tưởng không có bất kỳ khiếm khuyết nào.

II 41-70 Diện tích hư hỏng của tường chắn trên đỉnh đập ≤ 15 m2.

III 71-100

Thể hiện tình trạng rất nguy hiểm: Khi diện tích hư hỏng của 
tường chắn trên đỉnh đập ≥ 15 m2 (có dấu hiệu chiều hướng 
tăng lên chậm của các hiện tượng: Rò rỉ và lún, sụt trũng, thay 
đổi màu của dòng chảy rò rỉ,…).

Độ dốc 
đỉnh đập

I 0-40 Điều kiện tương đối lý tưởng.

II 41-70
Điều kiện hư hỏng với trường hợp chiều dài sạt trượt sâu vào 
thân đập ≤ 2 m.

III 71-100
Điều kiện rất nguy hiểm với trường hợp chiều dài sạt trượt sâu 
vào thân đập ≥ 2 m.

Bảng 3. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn mái thượng lưu

Yếu tố
Hạng 

an 
toàn

Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn mái thượng lưu

Thấm từ 
thân đập

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có rò rỉ quá mức cho phép từ  
thân đập.

II 41-70
Điều kiện làm việc bình thường vì có sự tăng nhẹ lượng rò rỉ 
từ thân đập.

III 71-100
Điều kiện rất nguy hiểm vì có sủi bọt hoặc có xoáy nước bên 
trên mặt hồ do rò rỉ quá lớn từ thân đập, mực nước hồ bị hạ 
thấp, mái thượng lưu sụt lún.

Lún và 
biến 
dạng

I 0-40 Điều kiện tốt nhất và không có bất cứ hư hỏng nào.

II 41-70 Sụt lún 0 - 50 cm hoặc biến dạng 0 - 50% mái đập thượng lưu.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm: Do hư hỏng nhiều hơn trường hợp trên 
(sụt lún ≥ 50 cm hoặc biến dạng ≥ 50%).

Yếu tố
Hạng 

an 
toàn

Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn đỉnh đập
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Hư hỏng 
thiết bị 
chống 
thấm 

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ sự hư hỏng nào của thiết 
bị chống thấm

II 41-70
Điều kiện với sự hư hỏng nhẹ (vết nứt bề mặt mái thượng lưu 
< 0,1mm, đoạn tiếp nối hở < 2mm, xác suất 50% lớp bê tông 
bị phong hóa).

III 71-100
Điều kiện với sự hư hỏng nhẹ (vết nứt bề mặt mái thượng lưu 
> 0,1mm, đoạn tiếp nối tách rời, đoạn tiếp nối hở > 2mm, xác 
suất 100% lớp bê tông bị phong hóa).

Ổn định 
của mái 
dốc và 
lớp bảo 
vệ mái

I 0-40 Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ sự hư hỏng nào.

II 41-70 Điều kiện với 0 - 50% hư hỏng mái thượng lưu.

III 71-100 Điều kiện nguy hiểm với ≥ 50% hư hỏng mái thượng lưu.

Xói lở mái 
thượng 
lưu

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ hiện tượng xói lở nào 
mái thượng lưu.

II 41-70
Điều kiện với hiện tượng xói lở có độ sâu 0 - 2m mái thượng 
lưu và hư hỏng một số vị trí của bê tông hoặc đá bảo vệ mái.

III 71-100
Điều kiện với hiện tượng xói lở có độ sâu > 2m mái thượng lưu 
và đã tạo thành các khe rãnh nhỏ.

Bảng 4. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn mái hạ lưu đập

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn mái thượng lưu

Thấm từ 
thân đập, 
tình trạng 
thiết bị 
thoát nước

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có rò rỉ từ thân đập hoặc có rò rỉ 
nhưng nước rất trong, thiết bị thoát nước làm việc tốt.

II 41-70
Điều kiện với chỉ dấu bắt đầu có hiện tượng rò rỉ từ thân đập 
(< 1,0 l/s), nước rò rỉ trong, thiết bị thoát nước bình thường.

III 71-100
Rò rỉ lớn tạo nên dòng nước đục, thay đổi bất thường rò rỉ, 
và lượng rò rỉ tăng gấp đôi mức bình thường trong điều kiện 
không có mưa (≥ 1,0 l/s). Thiết bị thoát nước hư hỏng.

Yếu tố
Hạng 

an 
toàn

Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn mái thượng lưu
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Ổn định 
mái

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ hiện tượng mất ổn 
định mái hạ lưu.

II 41-70
Điều kiện chỉ ra sự mất ổn định nhỏ do có các vết nứt nông 
và nhỏ, sạt trượt, sụt lún và bị ẩm ướt từng phần.

III 71-100
Điều kiện chỉ ra sự mất ổn định nhỏ do có các vết nứt sâu, 
sạt trượt, sụt lún và có khu vực bị ẩm ướt (bị rò rỉ nước) khu 
vực mái hạ lưu. 

Thiết bị 
bảo vệ mái 
hạ lưu

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có dấu hiệu nào về hư hỏng 
thiết bị bảo vệ mái hạ lưu.

II 41-70 Điều kiện với dấu hiệu hư hỏng 0 – 50% mái hạ lưu.

III 71-100
Điều kiện rất nguy hiểm với dấu hiệu hư hỏng > 50% mái 
hạ lưu.

Xói lở mái 
hạ lưu

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ hiện tượng xói lở nào 
mái hạ lưu.

II 41-70
Điều kiện trung bình với hiện tượng xói lở từng phần mái 
hạ lưu.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm với hiện tượng bắt đầu hình thành các 
rãnh do xói lở mái.

Thảm phủ 
thực vật

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có cây cỏ, thảm phủ mọc ở mái 
hạ lưu (ngoài cỏ bảo vệ mái hạ lưu).

II 41-70 Có cây ngắn ngày (trong năm) mọc trên mái hạ lưu.

III 71-100
Có cả cây lưu niên (nhiều năm) và bụi cây mọc trên mái  
hạ lưu.

Hang, tổ 
động vật

I 0-40 Điều kiện tốt nhất và không có sự cư trú của các loài động vật.

II 41-70 Có 0 - 4 hang hốc hoặc tổ của động vật, đường kính 0 - 5cm.

71-100
Có nhiều hang hốc hoặc tổ của động vật, hoặc có hang, hốc 
đường kính ≥ 5cm.

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn mái thượng lưu
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Bảng 5. Tiêu chí và chấm điểm các yếu tố liên quan đến an toàn nền và hai vai đập

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn nền và hai vai đập

Sụt và lún từng 
phần của nền, 

vai đập

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có sự sụt lún quá mức, 
không có sụt lún từng phần, nền và vai đập ổn  
định cao.

II 41-70
Điều kiện bình thường và có sự sụt lún quá mức, có sụt 
lún từng phần, nền và vai đập ổn định.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm và mất ổn định nền, vai đập và 
tiếp tục lún quá mức và sụt lún từng phần đến phạm vi 
cách MNDBT 0,6m.

Xói lở và thấm

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ sự xói lở và thấm 
quá mức ở nền đập và 2 vai đập. Nước thấm rất trong.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng nhỏ vì sự xói lở và thấm quá mức 
từng phần ở nền đập và 2 vai đập. Nước thấm trong.

III 71-100

Điều kiện nguy hiểm: Vì đã hình thành rãnh, thay đổi 
nhiệt độ bất thường của dòng nước rò rỉ, tăng lượng 
nước rò rỉ hơn gấp đôi so với bình thường khi không có 
mưa do xói lở nền đập và 2 vai đập, và thấm quá mức. 
Nước thấm đục.
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Bảng 6. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn kênh dẫn nước 
vào và ngưỡng tràn xả lũ

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả yếu tố liên quan đến an toàn kênh dẫn vào và ngưỡng tràn 

xả lũ

Hư hỏng bề 
mặt bê tông 
và kết cấu 
thép

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không hư hỏng bề mặt lớp bê 
tông và kết cấu thép.

II 41-70
Có hư hỏng bề mặt lớp bê tông và kết cấu thép nhưng 
không nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm. Có vết nứt của bê tông cốt thép, 
của kết cấu thép hoặc biến dạng của tấm bê tông, đá 
nền, kết cấu thép.

Ổn định của 
tường cánh

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có hư hỏng gì của tường 
cánh và lớp bê tông cốt thép (ngoài cùng).

II 41-70
Điều kiện bị ảnh hưởng ít do có những hư hỏng như 
vết nứt, rò rỉ ở thành bên hoặc lớp bê tông cốt thép  
(ngoài cùng).

III 71-100

Điều kiện nguy hiểm với những hư hỏng như sự tiêu 
thoát nước kém cho tường cánh, vết nứt do gia tăng áp 
lực đất ở lưng tường, vết nứt trên bề mặt lớp bê tông 
cốt thép (ngoài cùng), hoặc tình trạng phập phồng…

Ổn định của 
mái dốc bờ 
kênh.

I 0-40
Điều kiện làm việc tốt nhất và không có sự bất ổn định ở 
mái dốc tự nhiên phía trên bờ kênh dẫn vào tràn.

II 41-70
Điều kiện bị ảnh hưởng bởi một số tảng đá rơi xuống 
sườn dốc, lòng kênh dẫn vào.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm do sự sụp đổ cục bộ của mái dốc 
tự nhiên và vết nứt của mái dốc tự nhiên phía trên bờ 
kênh dẫn vào.

Thảm thực 
vật và vật 
cản ở kênh 
dẫn vào và 
ngưỡng tràn

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có thảm thực vật và vật cản 
trong lòng kênh dẫn vào.

II 41-70
Điều kiện bị ảnh hưởng ít do có thảm thực vật và vật cản 
trong lòng dẫn.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì năng lực xả của đập tràn bị hạn 
chế do sạt lở đất hoặc thảm thực vật và các vật cản khác 
trong lòng kênh dẫn vào.
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Bảng 7. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn kênh xả sau 
ngưỡng tràn

Yếu tố
Hạng 

an 
toàn

Cho điểm Mô tả yếu tố liên quan đến an toàn kênh dẫn vào và ngưỡng tràn 
xả lũ

Sụt lún, dịch 
chuyển và ổn 
định của thiết bị 
bảo vệ kênh xả

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có bất kỳ sụt lún cục bộ, dịch 
chuyển tách rời các tấm bê tông, đứt gãy tấm lát sàn, 
bong tróc của đá bảo vệ lòng dẫn.

II 41-70
Điều kiện trung bình vì có sụt lún cục bộ, dịch chuyển 
tách rời các tấm bê tông, đứt gãy tấm lát sàn < 2mm, có 
xê dịch bong tróc của đá bảo vệ lòng dẫn.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm do có sụt lún cục bộ lớn, dịch 
chuyển tách rời lớn các tấm bê tông, đứt gãy tấm lát sàn 
> 2mm, có xê dịch lớn của đá bảo vệ.

Nứt 

bê tông và hư 
hỏng 

gia cố

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có nứt bê tông và hư hỏng 
tấm lát gia cố.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có một vài vết nứt bê tông nhỏ 
và hư hỏng nhỏ tấm lát gia cố.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì độ rộng vết nứt bê tông > 1mm 
và độ sâu vết nứt bê tông > 15cm đối với tấm lát gia cố.

Hư hỏng và 
xuống cấp của 
tường cánh

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có hư hỏng và xuống cấp 
của tường cánh.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có một vài hư hỏng nhỏ và 
xuống cấp của tường cánh nhưng không nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì đứt gãy đoạn tiếp nối công trình 
> 2mm và xuống cấp nghiêm trọng như là nứt, rò rỉ.

Hư hỏng đoạn 
quá độ vào thiết 
bị tiêu năng

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có hư hỏng của đoạn  
quá độ.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít và có rò rỉ đoạn quá độ < 4 l/phút. 
Không có hư hỏng ảnh hưởng đến sự làm việc an toàn 
của đoạn chuyển tiếp.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì có rò rỉ đoạn quá độ > 75 l/phút. 
Hoặc có hư hỏng ảnh hưởng đến sự làm việc an toàn, 
hiệu quả của đoạn chuyển tiếp.
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Bảng 8. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn thiết bị tiêu năng

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả yếu tố liên quan đến an toàn kênh dẫn vào và 

ngưỡng tràn xả lũ

Tróc rỗ thiết bị tiêu 
năng

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có hiện tượng tróc 
rỗ thiết bị tiêu năng. 

II 41-70
Điều kiện trung bình vì có tróc rỗ với đường 
kính và độ sâu < 0,15 mm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì hiện tượng tróc rỗ thiết 
bị tiêu năng có đường kính và độ sâu > 0,15 mm.

Xói bồi ở hạ lưu thiết 
bị tiêu năng

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có xói bồi ở hạ lưu 
thiết bị tiêu năng.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có xói bồi nhỏ ở hạ lưu 
thiết bị tiêu năng nhưng không gây nguy hiểm.

III 71-100

Điều kiện rất nguy hiểm vì có xói bồi ở hạ lưu 
thiết bị tiêu năng (bề rộng vết nứt của phần 
đoạn tiếp nối > 5mm, độ nghiêng của tường 
cánh > 10°).

Hư hỏng ở công trình 
liên quan tới thiết bị 
tiêu năng

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có hư hỏng ở công 
trình gắn với thiết bị tiêu năng.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng nhỏ do có một số hư 
hỏng ở công trình liên quan đến tiêu năng như 
là sụt lún, nứt vỡ,… và không gây nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm do có nhiều hư hỏng ở 
công trình liên quan đến tiêu năng.

Xói lở gần đáy thiết 
bị tiêu năng và tường 
cánh

I 0-40
Điều kiện tốt nhất và không có xói lở ở gần đáy 
thiết bị tiêu năng và tường cánh

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có xói lở ở gần đáy 
thiết bị tiêu năng và tường cánh nhưng không 
gây nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì có xói lở ở gần đáy 
thiết bị tiêu năng và tường cánh với chiều sâu 
> 0,15m.
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Bảng 9. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn công trình  
lấy nước

Yếu tố Hạng 
an toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến an toàn công trình lấy nước

Đổ vỡ hoặc dịch 
chuyển tháp  
lấy nước

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có đổ vỡ và dịch 
chuyển tháp lấy nước.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng nhỏ vì có đổ vỡ và dịch 
chuyển tháp lấy nước nhưng không gây  
nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì có đổ vỡ và dịch chuyển 
cửa lấy nước của tháp lấy nước (nghiêng > 5°).

Giảm lưu lượng lấy 
nước và khó khăn 
trong lấy nước

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không ảnh hưởng đến lưu 
lượng lấy nước và không gặp khó khăn gì trong 
lấy nước.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì ảnh hưởng đến lưu 
lượng lấy nước và gặp khó khăn trong lấy nước.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì ảnh hưởng đến lưu lượng 
lấy nước và gặp khó khăn gì trong lấy nước.

Sự ăn mòn hệ thống 
giảm chấn và độ bền 
của kết cấu

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có sự ăn mòn hệ 
thống giảm chấn và ảnh hưởng đến độ bền của 
các kết cấu.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có sự ăn mòn hệ thống 
giảm chấn và ảnh hưởng sức căng nhỏ đến độ bền 
của các kết cấu, nhưng không gây nguy hiểm.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì có sự ăn mòn hệ thống 
giảm chấn và ảnh hưởng sức căng.

Xói lở bờ và mái dốc

I 0-40
Điều kiện tốt nhất vì không có xói lở bờ và  
mái dốc.

II 41-70
Điều kiện ảnh hưởng ít vì có ít hiện tượng xói lở 
bờ và mái dốc.

III 71-100
Điều kiện nguy hiểm vì có quá nhiều hiện tượng 
xói lở bờ và mái dốc.
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Bảng 10. Tiêu chí và chấm điểm cho các yếu tố liên quan đến an toàn công trình bê 
tông nói chung khác

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến  

an toàn công trình lấy nước

Tính trung hòa

I 0-40 Tình trạng không bị trung hòa.

II 41-70
Độ dày lớp bảo vệ > Độ sâu trung hòa ≥ Nửa độ 
dày lớp bảo vệ. Độ dày lớp bảo vệ ≥ 40mm.

III 71-100
Độ dày lớp bảo vệ > Độ sâu trung hòa ≥ Nửa độ 
dày lớp bảo vệ. Độ dày lớp bảo vệ < 40mm.

Nồng độ Clorua

I 0-40 Clorua £ 0,15 kgf/m3.

II 41-70 0,3 kgf/m3 < Clorua ≤ 0,6 kgf/m3.

III 71-100 0,6 kgf/m3 < Clorua ≤ 1,2 kgf/m3.

Nứt

I 0-40 Tình trạng chắc chắn, không có nứt.

II 41-70
Chiều dài vết nứt 1-5m, chiều rộng vết nứt 0,5-
2mm, chiều sâu vết nứt 15-30cm, có 1-3 vết nứt, 
diện tích vết nứt 2-5m2.

III 71-100

Tình trạng đáng lo cho thấy công trình mất chức 
năng do các vết nứt nghiêm trọng trên toàn bộ 
công trình (Chiều dài vết nứt ≥ 5m, chiều rộng 
vết nứt ≥ 2mm, độ sâu vết nứt ≥ 30cm, có lớn 
hơn 3 vết nứt, lộ thép, diện tích vết nứt ≥ 5m2).

Phong hóa

I 0-40 Không thấy sự phong hóa.

II 41-70
Tỉ lệ diện tích phong hóa từ 5-10%, số lượng 
2-10 chỗ, diện tích ≤ 2m2, tình trạng suy giảm 
cường độ nhẹ.

III 71-100
Có mức độ phong hóa nghiêm trọng, diện tích 
phong hóa chiếm tỉ lệ > 10%, số lượng > 10 chỗ, 
diện tích > 2m2.

Nghiêng, dịch 
chuyển, lún

I 0-40 Không có nghiêng, dịch chuyển, lún.

II 41-70
Có nghiêng, dịch chuyển, lún nhỏ, không vượt 
giới hạn cho phép.

III 71-100
Nghiêng, dịch chuyển, lún vượt giới hạn  
cho phép.
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Lộ cốt thép

I 0-40 Tỉ lệ lộ lõi thép là 0%.

II 41-70
Tỉ lệ lộ lõi thép từ 0÷3%, số chỗ lộ thép 1-2, diện 

tích < 0,5m2, có tác động đến nội lực.

III 71-100
Tỉ lệ lộ lõi thép > 3%, các chỗ lộ thép > 2, diện 

tích > 0,5m2, có tác động đến thay đổi nội lực.

Rò rỉ
I 0-40 Không rò rỉ.

II 41-70 Có rò rỉ (phần rò rỉ ướt).

III 71-100 Rò rỉ đáng kể (rò rỉ qua khe nứt > 19 l/phút).

Đứt gãy và hư 
hỏng

I 0-40 Không có đứt gãy và hư hỏng.

II 41-70

Độ sâu đứt gãy và hư hỏng nhỏ hơn 5mm và tỉ 

lệ diện tích ≥ 10% hoặc 5÷10mm và tỉ lệ diện 

tích < 10%.

III 71-100
Độ sâu đứt gãy và hư hỏng lớn hơn 5mm hoặc 

diện tích nứt ≥ 10%.

8.3. Quy trình đánh giá nhanh

Với mỗi cụm công trình đầu mối hồ chứa có dung tích nhỏ hơn 10 triệu m3, quy 
trình đánh giá nhanh mức độ an toàn công trình gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập các tài liệu cơ bản;

Bước 2: Điều tra, khảo sát thực địa đánh giá an toàn từng hạng mục công trình;

Bước 3: Cho điểm và đánh giá mức độ an toàn của từng hạng mục công trình 
theo hệ thống thang điểm cho trong mục 8.2;

Bước 4: Đánh giá tổng hợp mức độ an toàn của cụm công trình;

Bước 5: Kết luận mức độ an toàn và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho 
công trình.

Yếu tố Hạng an 
toàn Cho điểm Mô tả các yếu tố liên quan đến  

an toàn công trình lấy nước
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8.4. Nội dung mỗi bước trong quy trình đánh giá nhanh
8.4.1. Bước 1: Thu thập các tài liệu cơ bản

Một số tài liệu cần thu thập để làm căn cứ đánh giá nhanh hiện trạng công 

trình bao gồm hồ sơ thiết kế, hồ sơ quá trình thi công, khai thác, vận hành, sửa 

chữa, nâng cấp các hạng mục công trình. Một số tài liệu cụ thể như:

- Thuyết minh về quy mô, hình thức, bố trí, cấu tạo các hạng mục công trình 

như đập, tràn, cống lấy nước…

- Các bản vẽ mặt bằng, cắt dọc, cắt ngang và một số chi tiết bộ phận của từng 

hạng mục công trình tạo nên đầu mối hồ chứa;

- Tài liệu về quá trình vận hành, khai thác công trình;

- Tài liệu về quá trình duy tu, bảo dưỡng hàng năm của công trình;

- Tài liệu về sự cố hư hỏng (nếu có) đã xảy ra trong thực tế.

8.4.2. Bước 2: Điều tra, khảo sát thực địa đánh giá an toàn từng 
hạng mục công trình

Công tác điều tra, khảo sát thực địa là công tác rất quan trọng để đánh giá 

nhanh mức độ an toàn công trình. Cách thức thu thập thông tin có thể thực 

hiện theo phương pháp đánh giá thực địa bằng mắt thường, chụp ảnh với độ 

phân giải cao hoặc đo đạc nhờ một số thiết bị đo đạc đơn giản như thước mét 

hoặc kết hợp các phương pháp thu thập thông tin. Nội dung những thông tin 

cần thu thập căn cứ theo những tiêu chí đánh giá và cho điểm được đề cập ở 

mục 8.2.
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8.4.3. Bước 3: Cho điểm và đánh giá mức độ an toàn của từng 
hạng mục công trình

Những thông tin về hiện trạng công trình được thu thập từ bước 2 được dùng 
để đánh giá mức độ an toàn của từng hạng mục công trình và chấm điểm. Căn 
cứ để chấm điểm, đánh giá mức độ an toàn của từng hạng mục công trình là 
một số tài liệu thiết kế của công trình thu thập được ở bước 1 và nội dung tiêu 
chí chấm điểm được đề cập ở mục 8.2. Việc đánh giá và cho điểm mức độ an 
toàn của từng hạng mục công trình có thể tiến hành ở ngoài hiện trường cùng 
với quá trình thu thập thông tin hoặc tiến hành ở trong phòng sau khi thu thập 
các thông tin về hiện trạng công trình một cách hệ thống.

8.4.4. Bước 4: Đánh giá tổng hợp mức độ an toàn của cụm công 
trình đầu mối

An toàn của cụm công trình đầu mối có đập đất là tổng hợp đánh giá an toàn 
đập đất, an toàn tràn xả lũ, an toàn công trình lấy nước và công trình bê tông 
nói chung khác. Để tiến hành bước này, lần lượt thực hiện các nội dung:

1. Đánh giá an toàn đập đất

Mức độ an toàn đập đất được đánh giá (Bảng 15) từ tổng hợp đánh giá an toàn 
đỉnh đập (Bảng 11), mái thượng lưu (Bảng 12), mái hạ lưu (Bảng 13), nền và hai 
vai đập (Bảng 14).
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Bảng 11. Bảng đánh giá an toàn đỉnh đập

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số

 đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Nứt dọc/ ngang 

Lún

Chuyển vị ngang

Hư hỏng tường chắn sóng

Độ dốc đỉnh đập

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng đỉnh đập (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho đỉnh đập:

Hướng dẫn cách lập Bảng 11:

+ Cột (1): Là các yếu tố cần đánh giá an toàn đỉnh đập (thực chất là những tiêu 
chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 2 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở đỉnh đập. Có thể lấy hệ số đánh giá 
của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng đỉnh đập (E1) lấy giá trị lớn nhất trong các 
chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho đỉnh đập theo Bảng 1 từ giá trị E1 đã có.
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Bảng 12. Bảng đánh giá an toàn mái thượng lưu

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số

 đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Thấm từ thân đập, tình trạng 
thiết bị thoát nước

Ổn định mái

Thiết bị bảo vệ mái hạ lưu

Xói lở mái hạ lưu

Thảm phủ thực vật

Hang, tổ động vật

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng mái hạ lưu (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho mái hạ lưu:

Hướng dẫn cách lập Bảng 12:

+  Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn mái đập thượng lưu (thực chất 
là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 3 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở mái thượng lưu. Có thể lấy hệ số 
đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng mái thượng lưu (E1) lấy giá trị lớn nhất 
trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho mái thượng lưu đập theo Bảng 1 từ giá trị 
E1 đã có.
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Bảng 13. Bảng đánh giá an toàn mái hạ lưu

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số

 đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Sụt và lún từng phần của nền,  
vai đập

Xói lở và thấm ở nền và hai vai

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng nền và hai vai đập (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho nền và hai vai đập:

Hướng dẫn cách lập Bảng 13:

+  Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn mái hạ lưu (thực chất là những 
tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 4 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở mái hạ lưu. Có thể lấy hệ số đánh 
giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng mái hạ lưu (E1) lấy giá trị lớn nhất trong các 
chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho mái hạ lưu đập theo Bảng 1 từ giá trị E1  
đã có.
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Bảng 14. Bảng đánh giá an toàn nền và hai vai đập

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số

 đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Sụt và lún từng phần của nền,  
vai đập

Xói lở và thấm ở nền và hai vai

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng nền và hai vai đập (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho nền và hai vai đập:

Trong các Bảng từ 11 đến 14 cần chú ý:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá (thực chất là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các bảng tương ứng từ Bảng 2 đến Bảng 5;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của yếu tố trong hạng mục được đánh giá;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4).

Chỉ số đánh giá hiện trạng cho từng bộ phận được xác định theo Bảng 1 từ giá 
trị E1 đã có.

Hướng dẫn cách lập Bảng 14:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn nền và hai vai đập (thực chất 
là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 5 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;
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+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở nền và hai vai đập. Có thể lấy hệ số 
đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng nền và hai vai đập (E1) lấy giá trị lớn nhất 
trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho nền và hai vai đập theo Bảng 1 từ giá trị 
E1 đã có.

Sau khi đánh giá từng bộ phận của đập, tiến hành đánh giá an toàn của đập 
như Bảng 15.

Bảng 15. Bảng đánh giá tổng hợp cho đập

Bộ phận Hạng 

an toàn

Chỉ số đánh 
giá

(E1)

Nhân tố hiệu 
chỉnh

(A)

Trọng số 
(W, %)

Giá trị 

tính toán

A.W

Giá trị 

tính toán

E1.A.W

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Đỉnh đập

Mái 
thượng lưu

Mái hạ lưu

Nền và hai 
vai

Tổng 100

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng cho đập E2:

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho đập:
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Hướng dẫn lập bảng 15:

+ Giá trị cột (2), (3): Lấy theo các bảng đánh giá cho từng bộ phận ở trên;

+ Cột (4): Hệ số nhân tố hiệu chỉnh đánh giá mức độ quan trọng của mỗi bộ 

phận với hạng mục công trình đập; có thể lấy A=2 với các bộ phận: đỉnh đập, 

mái thượng lưu, nền và hai vai đập; lấy A=3 với mái hạ lưu đập;

+ Cột (5): Trọng số có tổng là 100% được phân bổ cho các bộ phận; có thể lấy 

W=30% với các bộ phận: đỉnh đập, mái hạ lưu; W=20% với các bộ phận: mái 

thượng lưu đập, nền và hai vai đập;

+ Cột (6): Có giá trị bằng cột (4) nhân với cột (5);

+ Cột (7): Có giá trị bằng cột (6) nhân với cột (3);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng của đập là: 

(1)

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho đập theo chỉ dẫn ở bảng 1 từ giá trị E2 tính 
theo (1).

2. Đánh giá an toàn tràn xả lũ

Đánh giá từng bộ phận theo Bảng (16), (17), (18) và đánh giá chung qua Bảng 
(19) với những chú ý khi lập các bảng này như ở phần đánh giá cho đập đất.

 
1

2
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∑
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Bảng 16. Bảng đánh giá an toàn kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số 

đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Hư hỏng bề mặt bê tông và kết cấu thép

Ổn định của tường cánh

Ổn định của mái dốc bờ kênh.

Thảm thực vật và vật cản ở kênh dẫn vào và 
ngưỡng tràn

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ:

Hướng dẫn cách lập Bảng 16:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn kênh dẫn nước vào và ngưỡng 
tràn xả lũ (thực chất là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 6 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn 
xả lũ. Có thể lấy hệ số đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ 
(E1) lấy giá trị lớn nhất trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ 
theo Bảng 1 từ giá trị E1 đã có.
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Bảng 17. Bảng đánh giá an toàn kênh xả sau ngưỡng tràn

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số 

đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Sụt lún, dịch chuyển và ổn định của thiết bị bảo 
vệ kênh xả

Nứt bê tông và hư hỏng gia cố

Hư hỏng và xuống cấp của tường cánh

Hư hỏng đoạn quá độ vào thiết bị tiêu năng

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng kênh xả sau ngưỡng tràn (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho kênh xả sau ngưỡng tràn:

Hướng dẫn cách lập Bảng 17:

+ Cột (1): Là các yếu tố cần đánh giá an toàn kênh xả sau ngưỡng tràn (thực 
chất là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 7 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở kênh xả sau ngưỡng tràn. Có thể 
lấy hệ số đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng kênh xả sau ngưỡng tràn (E1) lấy giá trị lớn 
nhất trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho kênh xả sau ngưỡng tràn theo Bảng 1 từ 
giá trị E1 đã có.
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Bảng 18. Bảng đánh giá an toàn thiết bị tiêu năng

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số 

đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Tróc rỗ thiết bị tiêu năng

Xói bồi ở hạ lưu thiết bị tiêu năng

Hư hỏng ở công trình liên quan tới thiết bị  
tiêu năng

Xói lở gần đáy thiết bị tiêu năng và tường cánh

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng thiết bị tiêu năng (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho thiết bị tiêu năng:

Hướng dẫn cách lập Bảng 18:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn thiết bị tiêu năng (thực chất 
là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 8 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở thiết bị tiêu năng. Có thể lấy hệ số 
đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng thiết bị tiêu năng (E1) lấy giá trị lớn nhất 
trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng cho thiết bị tiêu năng theo Bảng 1 từ giá trị E1 
đã có.
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Bảng 19. Bảng đánh giá tổng hợp an toàn tràn xả lũ

Bộ phận Hạng 
an 

toàn 

Chỉ số 
đánh 

giá (E1)

Nhân tố 
hiệu chỉnh 

(A)

Trọng 
số  

(W, %)

Giá trị 
tính toán 

A.W

Giá trị 
tính toán 

E1.A.W

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kênh dẫn nước vào và ngưỡng 
tràn xả lũ

Kênh xả sau ngưỡng tràn

Thiết bị tiêu năng

Tổng 100

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng cho tràn xả lũ E2

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho tràn xả lũ (theo Bảng 1):

Hướng dẫn lập Bảng 19:

+ Giá trị cột (2), (3): Lấy theo các bảng đánh giá cho từng bộ phận ở Bảng 16, 
17, 18;

+ Cột (4): Nhân tố hiệu chỉnh đánh giá mức độ quan trọng của mỗi bộ phận 
với hạng mục công trình của tràn xả lũ; có thể lấy A=2 với các bộ phận: kênh 
dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ, kênh xả sau ngưỡng tràn; lấy A=3 với thiết 
bị tiêu năng;

+ Cột (5): Trọng số có tổng là 100% được phân bổ cho các bộ phận; có thể lấy 
W=30% với các bộ phận: kênh dẫn nước vào và ngưỡng tràn xả lũ, kênh xả sau 
ngưỡng tràn; W=40% với thiết bị tiêu năng;

+ Cột (6): Có giá trị bằng cột (4) nhân với cột (5);

+ Cột (7): Có giá trị bằng cột (6) nhân với cột (3);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng của đập là E2 tính theo công thức (1)

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho tràn xả lũ theo chỉ dẫn ở Bảng 1 từ giá trị E2 
tính theo công thức (1) .
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3. Đánh giá an toàn công trình lấy nước và công trình bê tông 
nói chung khác

Đánh giá từng bộ phận của công trình lấy nước và công trình bê tông nói 
chung khác theo Bảng 20, 21 và từ đó có đánh giá chung ở Bảng 22 với những 
chú ý khi lập những bảng này như ở phần đánh giá cho đập đất.

Bảng 20. Bảng đánh giá an toàn công trình lấy nước

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số 

đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Đổ vỡ hoặc dịch chuyển tháp lấy nước

Giảm lưu lượng lấy nước và khó khăn trong  
lấy nước

Sự ăn mòn hệ thống giảm chấn và độ bền của 
kết cấu

Xói lở bờ và mái dốc

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng công trình lấy nước (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho công trình lấy nước:

Hướng dẫn cách lập Bảng 20:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn công trình lấy nước (thực chất 
là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở bảng 9 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở công trình lấy nước. Có thể lấy hệ 
số đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);
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+Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng cống lấy nước (E1) lấy giá trị lớn nhất trong 
các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho công trình lấy nước theo Bảng 1 từ giá trị 
E1 đã có.

Bảng 21. Bảng đánh giá an toàn 

Yếu tố Hạng 

an toàn 

Điểm 

đánh giá

Hệ số 

đánh giá

Chỉ số 

đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5)
Nghiêng, dịch chuyển, lún

Lộ cốt thép

Rò rỉ

Đứt gãy và hư hỏng

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng cho công trình bê tông nói chung khác (E1):

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho công trình bê tông nói chung khác:

Hướng dẫn cách lập bảng 21:

+ Cột (1): Là các yếu tố mà cần đánh giá an toàn công trình bê tông khác nói 
chung (thực chất là những tiêu chí cụ thể);

+ Cột (2), (3): Được xác định theo các mục tương ứng ở Bảng 10 từ kết quả mô 
tả thực tế của từng yếu tố;

+ Cột (4): Tùy mỗi đập mà có hệ số đánh giá khác nhau. Đây thực chất là tỷ 
trọng mức độ quan trọng của từng yếu tố ở các công trình bê tông khác nói 
chung. Có thể lấy hệ số đánh giá của các yếu tố là như nhau và bằng 1;

+ Cột (5): Là kết quả của cột (3) nhân với cột (4);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá hiện trạng các công trình bê tông khác nói chung (E1) 
lấy giá trị lớn nhất trong các chỉ số đánh giá của từng yếu tố;

 + Xếp hạng an toàn hiện trạng các công trình bê tông khác nói chung theo 
Bảng 1 từ giá trị E1 đã có.
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Bảng 22. Bảng đánh giá tổng hợp an toàn công trình lấy nước và công trình bê tông 
nói chung khác

Bộ phận Hạng 
an 

toàn 

Chỉ số 
đánh 

giá (E1)

Nhân tố 
hiệu chỉnh 

(A)

Trọng 
số  

(W, %)

Giá trị 
tính toán 

A.W

Giá trị tính 
toán E1.A.W

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Công trình lấy nước

Công trình bê tông nói chung 
khác

Tổng 100

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng cho công trình lấy nước và công trình bê tông nói 
chung khác E2

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho công trình lấy nước và công trình bê tông nói chung khác 
(theo bảng 1).

Hướng dẫn lập Bảng 22:

+ Cột (1) là tên từng bộ phận tức là tên từng công trình lấy nước hoặc từng 
công trình bê tông khác. Số công trình lấy nước có thể là một hay nhiều hơn 
một. Số công trình bê tông khác cũng có thể là một hay nhiều hơn một.

+ Giá trị cột (2), (3): Lấy theo các bảng đánh giá cho từng bộ phận (từng công 
trình) ở Bảng 20, 21;

+ Cột (4): Nhân tố hiệu chỉnh đánh giá mức độ quan trọng của mỗi bộ phận 
(mỗi công trình) với hạng mục công trình lấy nước và các công trình bê tông 
nói chung khác. Có thể lấy A=2 như nhau với công trình lấy nước và mỗi công 
trình bê tông khác;

+ Cột (5): Trọng số có tổng là 100% được phân bổ cho các bộ phận (các công 
trình). Có thể lấy W như nhau. Ví dụ như có 2 công trình lấy nước, 3 công trình 
bê tông khác, thì có tổng số bộ phận (công trình) là 5. Nếu lấy như nhau thì 
W=20%;
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+ Cột (6): Có giá trị bằng cột (4) nhân với cột (5);

+ Cột (7): Có giá trị bằng cột (6) nhân với cột (3);

+ Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng của công trình lấy nước và các công 
trình bê tông khác là E2 tính theo công thức (1);

+ Xếp hạng an toàn hiện trạng cho công trình lấy nước và các công trình bê 
tông khác theo chỉ dẫn ở Bảng 1 từ giá trị E2 tính theo công thức (1).

4. Đánh giá tổng hợp

Từ kết quả đánh giá từng hạng mục và bộ phận, tiến hành đánh giá tổng hợp 
mức độ an toàn cụm công trình đầu mối theo Bảng 23.

Bảng 23. Bảng đánh giá tổng hợp mức độ an toàn của cụm công trình

Hạng mục công trình Hạng an 
toàn 

Chỉ số đánh 
giá (E1)

Nhân tố hiệu 
chỉnh (A)

Trọng số  
(W, %)

Giá trị tính 
toán A.W

Giá trị tính 
toán E2.A.W

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Đập

Tràn xả lũ

Công trình lấy nước và công 
trình bê tông nói chung khác

Tổng 100

1. Chỉ số (điểm) đánh giá chung hiện trạng cụm công trình đầu mối E3

2. Xếp hạng an toàn hiện trạng cho cụm công trình đầu mối.

Trong Bảng 23 cần chú ý:

- Cột (1): Các hạng mục công trình của đầu mối hồ chứa;

- Cột (2), (3): Lấy kết quả từ đánh giá từng hạng mục ở trên (E2);

- Cột (4): Hệ số hiệu chỉnh A được chọn tùy theo mức độ quan trọng của hạng 
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mục công trình đối với an toàn chung (quan trọng thì lấy lớn). Có thể lấy như 
nhau và A= 2;

- Cột (5): Trọng số biểu thị mức độ tác động của từng công trình cấu trúc riêng 
lẻ tới sự an toàn của toàn bộ cụm công trình đầu mối hồ chứa tổ hợp. Có thể 
tham khảo với đập chọn W=40%-60%, với tràn xả lũ chọn W=50%-20%, với 
công trình lây nước và các công trình bê tông khác chọn W=10%-20%. Tổng 
trong số W của cả ba hạng mục và công trình là 100%;

- Cột (6): Bằng cột (4) nhân với cột (5);

- Cột (7): Bằng cột (3) nhân với cột (6);

- Chỉ số đánh giá chung hiện trạng cho cụm công trình đầu mối: 

  (2)

- Xếp hạng an toàn hiện trạng cho cụm công trình đầu mối: Từ E3 tính được 
theo công thức (2).

8.4.5. Bước 5: Kết luận mức độ an toàn và đề xuất các giải pháp 
đảm bảo an toàn cho công trình

Kết quả đánh giá ở bước 4 cho biết mức độ an toàn của cụm công trình. Cụ thể 
có 3 mức như sau:

- Mức độ an toàn cao hay nguy cơ vỡ đập thấp khi: E3 = 0-40 điểm;

- Mức độ an toàn hay nguy cơ vỡ đập trung bình khi: E3 = 41-70 điểm;

- Mức độ có nguy cơ mất an toàn hay nguy cơ vỡ đập cao khi: E3 = 71-100 điểm.

Căn cứ vào mức độ an toàn này để cơ quan quản lý hồ đưa ra những hướng 
xử lý:

 
2

3

. .W
.W

= ∑
∑

i i

i i

E A
E

A
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- Với cấp độ đập nguy cơ mất an toàn (nguy cơ vỡ đập cao). Trong trường hợp 
này phải khẩn cấp có biện pháp ứng xử để tăng cấp độ an toàn (giảm cấp độ 
nguy cơ vỡ đập). Đó là nhanh chóng áp dụng một hoặc phối hợp các biện 
pháp: Hạ thấp mực nước trong hồ, đắp áp trúc hạ lưu đập, tôn cao cục bộ đỉnh 
đập; đắp bù lún, sơ tán vùng hạ lưu…;

- Với cấp độ đập an toàn (nguy cơ vỡ đập trung bình). Với cấp độ này cần tăng 
cường quan trắc và chuẩn bị các phương án ứng xử theo từng kịch bản có thể 
xảy ra, mỗi khi có mưa bão hoặc mực nước hồ cao;

- Với cấp độ đập an toàn cao (nguy cơ vỡ đập thấp). Trong trường hợp này, 
người quản lý không chủ quan, mà tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám 
sát, quan trắc… theo các quy định hiện hành của yêu cầu kỹ thuật và các văn 
bản pháp luật.
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