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I- ĐẶT VẤN ĐỀ: 
 

Bài toán thấm trong công trình thủy lợi, thủy điện,… là bài toán rất quan trọng. Bởi 

lẽ thấm là một trong những yếu tố gây mất nước hồ chứa, gây mất ổn định mái đập, gây 

xói…ảnh hưởng đến sự an toàn đập. 

Lý thuyết tính toán thấm đã được các nhà khoa học nghiên cứu bằng các phương 

pháp khác nhau. Tuy nhiên đối với bài toán thấm 3D với các hướng dòng thấm khác 

nhau (thấm dị hướng) luôn là một bài toán khó khăn và hướng giải quyết của nó vẫn 

đang tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện. 

Phương pháp tính toán đối với bài toán thấm 3D bằng PTHH cũng đã được các tác 

giả khai thác và xây dựng các phần mềm tính. Tuy nhiên theo quan điểm đánh giá của 

tác giả thì chưa phần mềm nào xây dựng được mô hình tính thật sát với thực tế và còn 

đơn giản, chưa mô phỏng đầy đủ điều kiện biên phức tạp của bài toán. 

Trong bài báo này tác giả giới thiệu đến bạn đọc một phương pháp tính toán thấm 3D 

bằng phần mềm ANSYS, tài liệu và các nghiên cứu tính toán thấm 3D của phần mềm 

này cũng chưa có nhiều nên tác giả mong được trao đổi, nhận được góp ý của bạn đọc để 

nghiên cứu sâu thêm về ứng dụng các tính toán này. Sử dụng phần mềm ANSYS có thể 

giúp tính toán được mọi bài toán thấm 3D có biên phức tạp như thấm hai vai đập, thấm 

vòng quanh chỗ tiếp xúc mang cống và đập đất, thấm vòng quanh giữa hạng mục công 

trình bê tông với hạng mục đập đất… 

 
II- LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN THẤM  DỊ HƯỚNG: 
 

Trong bài viết này tác giả không trình bày chi tiết lý thuyết tính toán thấm dị hướng 

mà chỉ nêu các bước cơ bản để xây dựng phương trình vi phân cơ bản của dòng thấm ổn 

định của môi trường đồng nhất dị hướng. 
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III- TÍNH TOÁN THẤM VÒNG QUANH ĐẬP BẰNG PHẦN MỀM ANSYS: 
1 –  Tài liệu đầu vào: 
 

 
 

Hình 1- Mô hình tổng thể đập 
 
1.1- Giới thiệu về bài toán: 
 
Kết cấu đập là dạng đập bê tông ở phần lòng sông, hai bên vai đập đắp đất. Các thông số 

cụ thể như sau: 
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- Chiều dài đập bê tông:                    100m 

- Chiều dài đập đất:                            80m 

- Chiều rộng tràn:                               30m 

- Cao trình đỉnh đập:                          398.0 m 

- Bề rộng đỉnh đập:                            6.0 m 

- MNDBT:                                         397.0 m 

- MNLKT:                                         397.5 m 

- MNHLmax:                                     359.0 m 

Mái đập đất TL m = 3,0; 3,5 

Mái đập đất HL m = 2,75; 3,25 

Bảng 1.1: Chỉ tiêu cơ lý các lớp địa chất, vật liệu làm đập. 

Loại đất nền, vật liệu đắp đập Ký hiệu 

Hệ số thấm 

K x = 

Ky(m/s) 

Đất đắp đập ĐĐ 1.3x10-7 

Đống đá thoát nước ĐT 5.6x10-2 

Đá lát ốp mái ĐL 1.9x10-5 

Vật liệu đắp đập 

 

Khoan phun xi măng đất KP 10-7 

Đới sườn tàn tích edQ 9.25x10-5 

Đới đá phong hoá mãnh 

liệt 
IA1 1.16x10-5 

Đới phong hoá mạnh IA2 9.25x10-6 

Đá bazan đới IB 
 

IB  2.0x10-6 

IIA - Đặc sít 1.0x10-6 
Đới  đá tươi nứt nẻ 

IIA – Lỗ rỗng 2.0x10-6 

IIB- Đặc sít 1.0x10-6 

Đất nền 

Đới  đá tương đối 

nguyên vẹn IIB- Lỗ rỗng 2.0x10-6 

 

Trường hợp tính: MNTL = MNDBT = 397.0m 

                                MNHL = 0.0m 

1.2 – Mô hình tính toán:           
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Trong tính toán mô hình tính cho bên vai trái đập vị trí tiếp xúc giữa đập đất và đập bê 

tông. Xây dựng mô hình 3D mô phỏng hình dạng thực của kết cấu đập. 

 
Hình 2- Mô hình tính thấm vai trái đập 

 
Hình 3- Chia lưới phần tử tính toán 

2 –  Kết quả tính toán: 
2.1- Biểu đồ cột nước áp lực: 
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Hình 4- Biểu đồ cột nước áp lực 

 
 

2.2 – Véc tơ và hướng dòng thấm vòng quanh vai đập: 

 
Hình 5- Véc tơ hướng dòng thấm xuất hiện bên vai đập 

2.3- Gradient xuất hiện trên đập đất và chỗ tiếp xúc với tường răng:  
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Gradient max vị trí tiếp xúc Jxy = 1.14 < [J]cp = 1.2 ; Gradient max vị trí chân đập Jxy = 

2.314 > [J]cp = 1.2 

 

Hình 6- Gradient xuất hiện trên đập đất và chỗ tiếp xúc với tường răng đập bê tông 
IV–  KẾT LUẬN: 

Kết quả tính toán cho chúng ta cái nhìn trực quan về véc tơ hướng dòng thấm xuất 

hiện vòng quanh vai đập chỗ tiếp xúc giữa tường răng của đập bê tông và đập đất.       

Từ kết quả tính toán giá trị gradient xuất hiện ở phần thân đập đất lớn nhất là: 

 Jmax = 1.14 < [Jcp] = 1.20 (theo tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén  (14 TCN 157 - 

2005)), như vậy đập đất không bị mất ổn định thấm, không xảy ra xói ngầm trong quá 

trình vận hành. 

       Tuy nhiên tại vị trí chân mái hạ lưu có vùng xuất hiện gradient cục bộ lớn nhất Jmax 

= 2.314 > [Jcp] = 1.20  Kiến nghị phải bố trí bộ phận thoát nước áp mái bằng đá xếp 

khan có tầng lọc ngược. 

Sử dụng phần mềm ANSYS tính thấm 3D giúp chúng ta có thể tính toán bài toán 

thấm trong trường hợp có biên phức tạp, bài toán thấm dị hướng. Thời gian tính toán 

được giảm bớt so với các phương pháp tính như  xây dựng mô hình tương tự điện, kết 

quả tính cũng trực quan hơn các phần mềm hiện nay.  

Trong bài toán là một ví dụ được tác giả đưa ra và giải quyết. Tác giả mong muốn 

nhận được sự góp ý nhất là những bạn đọc đã sử dụng modun tính thấm ở phần mềm này 

để hoàn thiện và nghiên cứu sâu hơn nhằm phục vụ cho công tác thiết kế.  
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