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CHƢƠNG V  

THI CÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP 

5.1  MỞ ĐẦU 

Việc thi công đảm bảo an toàn đập thuộc trách nhiệm của nhiều đơn vị có liên 

quan nhƣ: Chủ đầu tƣ, Nhà thầu xây lắp, Tƣ vấn giám sát. Trách nhiệm cụ thể của 

từng cơ quan đơn vị đã đƣợc qui định trong luật xây dựng và các văn bản dƣới luật.  

Các tiêu chuẩn thi công đập đất đầm nén, thi công các kết cấu bê tông và bê tông 

cốt thép thủy công, thi công xây lắp đất đá, khoan phụt nổ mìn, khoan phụt xi măng 

gia cố nền, các loại vật liệu xây dựng, gia công và lắp ráp nghiệm thu các cửa van, 

máy đóng mở và kết cấu thép đã đƣợc ban hành đầy đủ. 

Các đơn vị liên quan đến việc thi công cần căn cứ vao nội dung của các tiêu 

chuẩn hiện hành có biện pháp cụ thể thực hiện nghiêm túc nội dung các tiêu chuẩn trên 

để đảm bảo thi công đập an toàn. 

5.2  MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐẺ TĂNG MỨC ĐỘ 

AN TOÀN ĐẬP KHI THI CÔNG 

5.2.1. Kiểm tra đánh giá tài liệu địa chất  

Trong giai đoạn thi công, công tác khảo sát địa chất, địa chấn ngoài việc tuân thủ 

theo theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam 8477:2010 “ Công trình thủy lợi 

- yêu cầu về thành phần khối lƣợng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và 

thiết kế" thì cần phải tăng cƣờng kiểm tra và đánh giá thƣờng xuyên trong quá trình thi 

công, cụ thể nhƣ sau: 

- Các kỹ sƣ chịu trách nhiệm về khảo sát và thiết kế nền cần tiến hành các đánh 

giá hiện trƣờng (sau khi đào xong hố móng) để khẳng định điều kiện thực tế có phù 

hợp với điều kiện đã giả thiết trong thiết kế hay không? Đồng thời kiểm tra lại các tài 

liệu địa chất nền đã lập so với điều kiện thực tế.         

- Kỹ sƣ địa chất cần kiểm tra và lập mô tả chi tiết hiện trạng địa chất hố móng 

của nền đập sau khi mở móng thi công. Việc mô tả hiện trạng và thí nghiệm sau khi 

mở móng sẽ cung cấp thêm các số liệu cho công tác thiết kế xử lý nền đảm bảo phù 

hợp với điều kiện thực tế. Trên thực tế ở nhiều nền đập, mặc dù trong quá trình khảo 

sát địa kỹ thuật đã tiến hành đầy đủ các thành phần và khối lƣợng công việc theo quy 

định, nhƣng khi mở móng thi công vẫn xuất hiện các điều kiện bất lợi chƣa đƣợc dự 

kiến, có thể dẫn đến yêu cầu thiết kế lại hoặc thay đổi lại biện pháp hay phạm vi xử lý 

nền.  

- Cần có sự chấp thuận bằng văn bản của các kỹ sƣ thiết kế và kỹ sƣ địa kỹ thuật 

của tổ chức Tư vấn thiết kế trƣớc khi tiến hành đắp vật liệu lên mặt nền. Văn bản chấp 

thuận cần nêu rõ những vấn đề chƣa đƣợc dự kiến trƣớc đã đƣợc xử lý và nền cùng với 

biện pháp xử lý nền đáp ứng đƣợc các yêu cầu thiết kế.      
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5.2.2. Công tác chuẩn bị nền và xử lý nền đập 

- Nền cần đƣợc chuẩn bị đúng đồ án thiết kế nghĩa là phải đào đến cao độ đáy 

móng yêu cầu. Luôn giữ móng khô ráo, có hệ thống tiêu nƣớc tốt, luôn chừa lại một 

lớp bảo vệ mặt khi chƣa thi công công trình ở trên. Nên phải đảm bảo bóc bỏ, đánh 

bậc, tạo dốc đúng đồ án. Khi đào móng trong đá cứng phải sử dụng phƣơng pháp 

khoan nổ phù hợp để không làm cho nền xấu thêm. Khi phát hiện cấu tạo địa chất ở 

mặt móng khác đồ án phải báo ngay cho thiết kế để xử lý hoặc thay đổi kết cấu thủy 

công cho phù hợp. 

- Công tác xử lý nền trong các vùng đất yếu, thấm mạnh, có đứt gãy, ... có ý 

nghĩa quan trọng trong an toàn thấm cho công trình cần nghiêm ngặt khống chế thực 

hiện đủ chiều sâu, bề rộng, đúng và đủ vật liệu gia cƣờng, dùng công nghệ thi công 

thích hợp. Sau xử lý nền phải đảm bảo đúng độ chặt, đủ gradien thấm thiết kế. Làm tốt 

công việc này là đã loại bỏ cơ bản đƣợc sự cố thấm tiếp xúc giữa đập và nền. 

- Thi công màn chống thấm phải đảm bảo tính liên tục, không tạo khoảng rỗng 

trong diện tích mặt chắn nƣớc. 

5.2.3.  Công tác đắp đất đá 

- Đất đá đắp phải đúng chất lƣợng lấy ở bãi chỉ định đƣa vào đập. Khi đắp khối 

lƣợng lớn cần tiến hành đắp thử tại hiện trƣờng để xác định chiều dày lớp đắp, số lần 

đầm tối ƣu. Cần chọn thiết bị đầm tƣơng thích với loại đất đắp để đạt số lần đầm vừa 

phải, tránh dùng các thiết bị quá nhẹ dẫn đến tăng số lần đầm nhƣng chất lƣợng đắp có 

thể vẫn không đạt đƣợc dung trọng quy định. 

- Cần quan tâm đến giải pháp xử lý tiếp giáp giữa 2 khối đắp, giữa khối đắp cũ và 

mới, giữa khối đắp và mặt tiếp giáp bê tông, giữa khối đắp với vai bờ đảm bảo đƣờng 

thấm ở đây về lâu dài không tạo ra các đƣờng nƣớc trong đập. 

- Vật liệu trong vùng chuyển tiếp, lọc ngƣợc cần đảm bảo đúng cấp phối thành 

phần hạt. Điều này đảm bảo ngăn cản đƣợc sự xâm nhập giữa các lớp và vật liệu nhỏ 

không bị cuốn theo dòng thấm. 

5.2.4.  Khống chế độ ẩm của đất 

Trƣớc khi khai thác một mỏ vật liệu để đắp đập, nhà thầu xây lắp cần kiểm tra sự 

phù hợp của độ ẩm tự nhiên của đất của mỏ đó so với độ ẩm thiết kế vì tùy theo điều 

kiện về địa hình, địa mạo, thủy văn, chỉ tiêu cơ lý của đất mà các mỏ vật liệu có độ ẩm 

khác nhau. Vì vậy, nếu có sự sai khác về độ ẩm cần có biện pháp xử lý làm sao để gần 

đúng với độ ẩm thiết kế quy định. Các phƣơng pháp xử lý độ ẩm đã đƣợc nêu ở phần 

phụ lục của TCVN 8297-2009. 
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5.2.5.  Chọn độ ẩm thi công thích hợp đối với từng loại đất  

Khi thí nghiệm đất để chọn dung trọng khô thiết kế cho từng loại đất, phải tiến 

hành lập biểu đồ biểu diễn quan hệ giữa dung trọng khô và độ ẩm của đất, biểu đồ có 

dạng parabon mà đỉnh là giá trị kmax ứng với độ ẩm tối ƣu (Wtối ƣu) (hình 5.2). 

Trong thực tế thi công đầm nén đất, rất ít khi đạt đƣợc kmax, do vậy ngƣời thiết 

kế phải chọn dung trọng khô ktc thi công thích hợp để có thể đảm bảo các chỉ tiêu kinh 

tế và kỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Hình 5.2 

Theo biểu đồ 5.2 thì cùng với một chỉ số k thi công, có 2 chỉ số W%. Các chỉ số 

W nằm phía phải của Wtối ƣu gọi là nhánh ƣớt. Theo kết quả nghiên cứu khoa học và 

tổng kết kinh nghiệm thi công đập đất đầm nén, ngƣời ta khuyến nghị nhƣ sau: 

* Đối với loại đất có tính trƣơng nở, lún ƣớt và tan rã nhanh dễ bị xói trôi, đặc 

biệt là đất ở vùng duyên hải miền Trung, khi xử lý độ ẩm nên lấy độ ẩm thi công ở 

nhánh ƣớt cho dù với độ ẩm này số lần đầm có thể phải tăng lên. 

* Đối với loại đất có hàm lƣợng đất thịt nhiều, không dễ tan rã, không bị lún ƣớt 

(thƣờng nằm ở vùng trung du, miền núi bắc bộ, bắc trung bộ và đông nam bộ) thì nên 

chọn độ ẩm ở nhánh khô để giảm bớt số lƣợng đầm. 

5.2.6. Vấn đề thí nghiệm dung trọng khô của đất  

Công việc thí nghiệm dung trọng khô của đất tại hiện trƣờng là rất quan trọng. 

Ngoài việc phải đảm bảo các dụng cụ thí nghiệm đạt chuẩn, các nhân viên thí nghiệm 

phải rất linh hoạt, nhận xét trực quan các mẫu đất thật chính xác để đánh giá các kết 

quả thí nghiệm cho đúng và thực hiện đúng quy trình thí nghiệm. 
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Trong một lô đất thí nghiệm có thể lẫn một số mẫu đất không đại diện (ví dụ: 

thành phần sét hữu cơ quá lớn lẫn những viên sỏi sạn lớn, ...), nếu kết quả thí nghiệm 

cho chỉ số sai khác nhiều so với chỉ số k thiết kế thì lập tức phải loại bỏ. 

5.2.7.  Quan hệ giữa chỉ số dung trọng khô K và hệ số đầm chặt K  

Trong TCVN 8297-2009, để đánh giá chất lƣợng đất đắp đập sử dụng chỉ số k 

(các công trình giao thông thƣờng quy định chỉ số độ chặt K). Thực chất chỉ số độ chặt 

K chỉ là hệ quả của chỉ số k mà thôi. Chỉ số độ chặt K đƣợc tính theo biểu thức: 

maxk

kK



  

Trong đó: 

- k là dung trọng khô đất đắp phải đạt đƣợc trong thi công 

- kmax là dung trọng khô lớn nhất đạt đƣợc khi thí nghiệm đầm Proctor 

Đối với từng loại đất, khi biết đƣợc yêu cầu của thiết kế, hệ số đầm chặt là bao 

nhiêu thì thiết kế phải cho biết kmax của loại đất đó là bao nhiêu. Từ đấy xác định đƣợc 

k thi công tại hiện trƣờng phải đạt đƣợc bao nhiêu. Nếu K
k

k 
max


 thì đạt đƣợc yêu 

cầu và ngƣợc lại. 

5.2.8.  Vấn đề xử lý các mặt tiếp giáp  

TCVN 8297-2009 đã quy định chi tiết việc xử lý tiếp giáp ở các vị trí khác nhau. 

Mục này sẽ nêu rõ việc thi công tiếp giáp giữa các lớp đất đắp. 

Thông thƣờng, ở những đập lớn và vừa, diện tích đầm mỗi lớp có khi lên tới 

hàng ngàn đến hàng vạn m
2
. Trong điều kiện nắng nóng (đặc biệt là ở miền Trung), 

thời gian gián đoạn thi công giữa hai lớp đất có khi kéo dài đến 1- 2 giờ, nƣớc bị bốc 

hơi rất nhanh do vậy để tránh hình thành khe tiếp giáp giữa các lớp đất nhất thiết phải 

phun nƣớc trên toàn bề mặt trƣớc khi đổ san lớp tiếp theo. Lƣợng nƣớc cần bổ sung 

đƣợc quyết định bởi các kỹ sƣ thi công và kỹ sƣ giám sát. Nếu lớp đất đã đầm bị nhẵn 

mặt do các loại xe đổ đất, nhất thiết phải tiến hành xới bề mặt. 

Trong trƣờng hợp khối đất thứ 2 đƣợc thi công tiếp với khối thứ nhất sau một 

thời gian gián đoạn, nhất thiết phải xử lý mặt tiếp giáp rất kỹ. Ngoài ra còn phải tính 

đến việc sinh ra mặt trƣợt giữa hai lớp do việc lún không đều giữa khối đất đắp trƣớc 

và khối đất đắp sau. 

5.2.9. Công tác thi công bê tông 

Bê tông trong thủy lợi phần lớn là bê tông khối lớn. Vì vậy, khống chế nhiệt khối 

đổ để ngăn ngừa sinh nứt là nội dung phức tạp nhất. Hiện nay đã có nhiều phụ gia: 

giảm nƣớc, tăng tính linh động của khối đổ bằng phƣơng pháp tạo bọt, v.v giúp giảm 

bớt lƣợng xi măng (nguồn sinh nhiệt) đồng thời làm cho quá trình tỏa nhiệt chậm lại 
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và giảm thấp. Tuy nhiên, ở những vùng xây đập có nhiệt độ quá cao khi cần thiết có 

thể còn phải dùng các giải pháp tốn kém khác nhƣ dùng nƣớc đá, tạo đƣờng dẫn nƣớc 

làm lạnh trong khối bê tông, .v.v. 

5.3. GIÁM SÁT CHẤT LƢỢNG THI CÔNG 

5.3.1. Yêu cầu về giám sát chất lƣợng thi công đập 

Công tác giám sát chất lƣợng thi công đập phải đƣợc tiến hành liên tục, có hệ 

thống từ lúc bắt đầu thi công đến lúc nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào khai thác 

sử dụng. 

Các tổ chức thực hiện công tác giám sát chất lƣợng thi công đập phải có năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm về xây dựng đập và có đủ trang thiết bị phục vụ 

cho công tác kiểm tra giám sát tại hiện trƣờng. 

Các cán bộ giám sát chất lƣợng phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải qua ít nhất 

một khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm soát chất lƣợng thi công về đập và hồ chứa. 

Cán bộ giám sát phải thông hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến 

xây dựng đập. 

Cán bộ giám sát chất lƣợng phải là những ngƣời đã từng kinh qua thiết kế, thi 

công, hoặc giám sát thi công đập. 

5.3.2. Các tổ chức có trách nhiệm trong việc giám sát chất lƣợng thi công đập 

a. Chủ đầu tư 

 Chủ đầu tƣ là ngƣời chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quản lý chất 

lƣợng thi công đập có nhiệm vụ giám sát chất lƣợng thi công đập. Trong trƣờng hợp 

chủ đầu tƣ không đủ điều kiện trực tiếp giám sát chất lƣợng thi công đập có thể thuê 

đơn vị tƣ vấn giám sát thay mặt chủ đầu tƣ giám sát chất lƣợng thi công đập. 

b. Cơ quan tư vấn thiết kế  

Cơ quan tƣ vấn thiết kế chịu trách nhiệm giám sát tác giả thiết kế đảm bảo thi 

công đập theo đúng đồ án thiết kế. 

c. Nhà thầu xây lắp đập 

 Nhà thầu xây lắp đập chịu trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ và trƣớc pháp luật của 

nhà nƣớc về chất lƣợng thi công đập, đảm bảo an toàn đập. Nhà thầu xây lắp phải tự tổ 

chức công tác giám sát chất lƣợng đập trong nội bộ của nhà thầu. 

5.3.3. Nhiệm vụ giám sát chất lƣợng thi công đập 

a. Đối với chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát 

- Kiểm tra giám sát việc bàn giao tim tuyến đập, các mốc cao độ, thực trạng các 

mỏ vật liệu, mặt bằng thi công, ... 

- Kiểm tra giám sát danh mục, quy cách, chủng loại, tính năng, chất lƣợng của 

các loại vật liệu và cấu kiện, thiết bị thi công. 
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- Kiểm tra giám sát điều kiện và biện pháp đảm bảo an toàn cho thi công, đảm 

bảo về môi trƣờng. 

- Kiểm tra giám sát công tác xử lý nền đập theo yêu cầu của đồ án thiết kế. 

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lƣợng đất đắp, chú trọng các chỗ tiếp giáp giữa 

đất & bê tông, giữa đập và vách núi, các tầng lọc, thiết bị tiêu nƣớc trong đập đất, các 

lớp bảo vệ mái đập, các hạng mục công trình bị che khuất. 

- Kiểm tra giám sát chất lƣợng lắp đặt các loại cửa van và máy đóng mở đảm bảo 

vận hành nhẹ nhàng, an toàn. 

- Kiểm tra giám sát việc thi công các công trình dẫn dòng, tiến độ thi công các 

công trình vƣợt lũ, tích nƣớc, các điểm dừng kỹ thuật. 

- Kiểm tra giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh trong thi công nhƣ thay đổi các 

chi tiết về thiết kế, quy cách, chủng loại vật liệu. ... 

- Lập và quản lý hệ thống các tài liệu thi công nhƣ các bản vẽ thiết kế thi công, 

thí nghiệm, các nhật ký thi công, các báo cáo giám sát hàng ngày, hàng tuần, hàng 

tháng, ... 

b. Đối với giám sát tác giả của cơ quan tư vấn thiết kế 

- Cán bộ đƣợc cử làm giám sát tác giả của cơ quan tƣ vấn thiết kế nhất thiết phải 

kinh qua thiết kế đập, trực tiếp thiết kế đập đang thi công. 

- Nhiệm vụ của giám sát tác giả của TVTK là giám sát đơn vị xây lắp thực hiện 

đúng nội dung, hình thức công trình đã đƣợc thể hiện trong đồ án thiết kế. 

- Căn cứ để tiến hành giám sát tác giả là đồ án thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi 

công đã đƣợc phê duyệt, các quy chuẩn và tiêu chuẩn đã đƣợc thỏa thuận áp dụng cho 

thiết kế đập, các biện pháp thi công đã đƣợc chủ đầu tƣ chấp thuận. 

- Nội dung giám sát tác giả là giám sát các chỉ tiêu kỹ thuật của các bộ phận, kết 

cấu công trình đã đƣợc thi công so với yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các điểm dừng kỹ 

thuật đã đƣợc thực hiện so với thiết kế. 

- Lập và ghi đầy đủ nhật ký giám sát tác giả, hồ sơ về việc xử lý các sai khác so 

với đồ án thiết kế đã đƣợc phê duyệt. 

- Trách nhiệm của giám sát tác giả là giải thích những nội dung của bản vẽ thiết 

kế khi có yêu cầu của nhà thầu xây dựng và chủ đầu tƣ, giải quyết những sai sót hoặc 

thay đổi thiết kế cho phù hợp với tình hình thực tế thi công khi chủ đầu tƣ yêu cầu, giải 

quyết những thay đổi thiết kế khi có đủ căn cứ chứng minh cho giải pháp thay đổi đảm 

bảo an toàn. 

c. Đối với giám sát nội bộ của nhà thầu 

Nhà thầu phải tổ chức đơn vị giám sát chất lƣợng của nội bộ nhà thầu hoạt động 

độc lập với đơn vị trực tiếp thi công, có đầy đủ trang thiết bị kiểm tra đã đƣợc kiểm 

nghiệm. 
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Yêu cầu kiểm tra phải theo đúng các chỉ tiêu thiết kế đã đƣợc ghi trên đồ án đã 

đƣợc phê duyệt. 

Các số liệu kiểm tra đo đạc thí nghiệm phải báo cáo trung thực, không đƣợc tự ý 

thay đổi, chỉnh lý, số liệu kiểm tra phải có chữ ký của ngƣời kiểm tra và giám đốc 

công trƣờng. 

Bộ phận kiểm tra của nhà thầu phải kiểm tra quy cách, chủng loại, chất lƣợng, 

nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, thiết bị lắp đặt. 

Đối với vật liệu đất đắp phải kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý lực học của từng loại đất 

ở từng mỏ đất và xác định vị trí của từng mỏ đất nằm trong thân đập. 

5.4. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

5.4.1. Nhà thầu thi công xây dựng đập 

 Nhà thầu thi công xây dựng đập có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công toàn bộ 

đập chính, đập phụ (nếu có), tràn xả lũ, cống lấy nƣớc, cống xả nƣớc (nếu có) do mình 

thi công trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công đƣợc duyệt làm cơ sở nghiệm thu và tra 

cứu trong giai đoạn quản lý vận hành. 

5.4.2. Lập bản vẽ hoàn công 

a. Trƣờng hợp các kích thƣớc, thông số thực tế thi công của hạng mục công trình 

đúng với kích thƣớc thông số của bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt thì nhà thầu thi công 

có thể sao chụp lại và đóng dấu bản vẽ hoàn công. 

Nếu kích thƣớc thông số thực tế thi công thay đổi so với bản vẽ thiết kế thi công 

đƣợc phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thƣớc, 

thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dƣới các trị số kích thƣớc thông 

số trong bản vẽ này. 

b. Trong trƣờng hợp cần thiết nhà thầu thi công xây lắp có thể vẽ lại bản vẽ hoàn 

công mới giống nhƣ bản vẽ thiết kế thi công cũ nhƣng đề tên của nhà thầu xây lắp. 

5.4.3. Xác nhận bản vẽ hoàn công 

Bản vẽ hoàn công các bộ phận, hạng mục công trình phải đƣợc những ngƣời sau 

đây xác nhận. 

- Ngƣời lập bản vẽ hoàn công của nhà thầu xây lắp. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của nhà thầu xây lắp. 

- Ngƣời giám sát thi công của chủ đầu tƣ. 

5.5. TỔNG KẾT KỸ THUẬT THI CÔNG ĐẬP 

Sau khi hoàn thành công trình cần có bản tổng kết kỹ thuật xây dựng công trình 

với những nội dung sau: 

- Giới thiệu quy mô đập. 
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- Chủ đầu tƣ, nhà thầu xây lắp, tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát. 

- Các đặc điểm của đập và các công trình liên quan. 

- Tóm tắt thiết kế tổ chức xây dựng đập và các công trình liên quan. 

- Những vấn đề xử lý kỹ thuật trong quá trình xây dựng đập và các công trình 

liên quan, những cái đã đạt đƣợc, những cái còn sai sót. 

- Đánh giá chất lƣợng thi công các hạng mục.  

- Các bài học kinh nghiệm rút ra cho thi công đập và các công trình. 




