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PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ƯỚC TÍNH PHÂN BỐ CÁT BÙN BỒI

LẮNG CÁC HỒ CHỨA Ở VIỆT NAM

1. Đặt vấn đề

Phân bố bùn cát bồi lắng trong các hồ chứa theo
không gian và thời gian là cơ sở khoa học quan
trọng trong việc thiết kế hồ chứa và xây dựng qui
trình vận hành hồ. Có nhiều phương pháp ước tính
phân bố bùn cát bồi lắng hồ chứa, song áp dụng
phương pháp nào trong thực tế còn phụ thuộc vào
tình hình số liệu cụ thể.

Đối với hầu hết các hồ chứa vừa và nhỏ ở nước
ta, khi thiết kế, các số liệu số liệu địa hình (các mặt
cắt ngang), địa mạo, quá trình mực nước thượng
lưu đập, lưu lượng nước và bùn cát, thành phần hạt
của bùn cát đến hồ... đều bị thiếu hoặc không có. Vì
vậy, không thể sử dụng các mô hình toán hiện đại,
phức tạp mà phải nghiên cứu áp dụng những
phương pháp đơn giản để tính toán phân bố bùn
cát bồi lắng theo không gian và thời gian.  

2. Phương pháp đơn giản ước tính phân bố

bùn cát bồi lắng theo thời gian 

Để ước tính phân bố bùn cát bồi lắng theo thời
gian có thể sử dụng các công thức đơn giản của
Shamov, Lapshenkov, Garde... 

Công thức Shamov được dùng rộng rãi ở Nga,
Trung Quốc:

Trong đó: WT = tổng lượng bùn cát bồi lắng sau
T năm vận hành hồ [m3], W∞ = thể tích giới hạn của
bùn cát bồi lắng trong hồ [m3], ao = hệ số tỷ lệ, T =
thời gian tính từ khi hồ bắt đầu vận hành [năm], ao
và W∞ có thể tính như sau:

Trong đó: W1 = thể tích bùn cát bồi lắng trong

năm vận hành đầu tiên [m3], Ro =  tổng lượng bùn

cát năm vào hồ (bao gồm cả bùn cát lơ lửng và di

đáy) trung bình nhiều năm [kg], ρs = khối lượng

riêng bùn cát bồi lắng [kg/m3], Ar, Ap = tiết diện ướt

của lòng sông và tiết diện ướt của hồ tại vị trí sát

đập  ứng  với mực nước tương ứng với lưu lượng

nước bằng 3/4 lưu lượng nước lớn nhất [m2], Vn =

dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường

[m3], n1 = hệ số phụ thuộc vào độ dốc của sông s,

bằng 1,00 - 0,80 nếu s < 0,0001, bằng 0,80 - 0,50 nếu

s = 0,0001 - 0,001, bằng 0,50 - 0,33 nếu s = 0,001 -

0,01.

3. Phương pháp đơn giản ước tính phân bố

bùn cát bồi lắng theo không gian

Để ước tính phân bố bùn cát bồi lắng theo thời

gian có thể sử dụng các công thức đơn giản của

Borland-Miller, Menné-Kriel (1959), Chien (1982)... 

Phương pháp Borland-Miller được xây dựng trên

kết quả khảo sát 30 hồ chứa ở Mỹ. Quá trình tính

toán gồm hai bước: 1) Phân loại hồ, 2) Tính phân bố

bùn cát bồi lắng. Các hồ chứa được phân làm 4 loại

(bảng 1) dựa trên quan hệ giữa thể tích và chiều sâu

ban đầu của hồ (hình 1).

TS. Nguyễn Kiên Dũng

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Có nhiều phương pháp ước tính phân bố bùn cát bồi lắng trong các hồ chứa theo không gian và
thời gian. Tuy nhiên áp dụng phương pháp nào trong thực tế còn phụ thuộc vào tình hình số liệu
cụ thể. 

Bài báo này giới thiệu các phương pháp đơn giản  ước tính phân bố bùn cát bồi lắng trong các hồ chứa
theo không gian và thời gian, thử áp dụng tính cho hồ chứa Hòa Bình, trên sông Đà. 
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Người đọc phản biện: PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển
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Hình 2 là sơ đồ bồi lắng theo Borland-Miller. Thể
tích bồi lắng tính toán sẽ được xác định theo công
thức:

Trong đó: Vsc = thể tích bồi lắng tính toán [ac-ft
hay m3], ΔD = gia số độ sâu trong bước tính [ft hay
m], Do =  độ sâu bùn cát tích đọng trước đập [ft hay
m], Aso = diện tích bề mặt hồ ban đầu ở độ sâu Do
[ac hay m2], Vso = thể tích bùn cát lắng đọng dưới

độ sâu Do [ac-ft hay m3], Ap(i) =  C[Pm1 (1 - P)n2] =
diện tích mặt hồ tương đối tại độ sâu tương đối P =
D/H, D = độ sâu từ mực nước nào đó đến đáy hồ
trước đập [ft hoặc m], DT =  độ sâu từ mực nước lớn
nhất đến đáy hồ [ft hoặc m], C1, n2, m1 = hệ số
không thứ nguyên cho các loại hồ (bảng 1). 

Phân bố bồi lắng trong hồ được tính thử dần
cho đến khi tổng lượng bồi lắng tính toán xấp xỉ với
tổng lượng bồi lắng đã biết.

(5)

Hình 1. Quan hệ thể tích- độ sâu

Hình 2.  Sơ đồ bồi lắng theo Borland-Miller

M là số nghịch đảo của độ dốc đường quan hệ dung tích-độ sâu (M = cotgα).

Bảng 1. Bảng phân loại hồ theo Borland-Miller
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Bảng 2. Tham số của công thức Shamov tính phân bố bồi lắng hồ Hòa Bình

Bảng 3.   Kết quả tính phân bố bồi lắng hồ Hòa Bình 

theo thời gian vận hành bằng công thức Shamov

Bảng 4.  Kết quả tính phân bố bồi lắng cát bùn hồ Hòa Bình

bằng phương pháp Borland-Miller

Kết quả được trình bày trong bảng 3. Lượng bồi
lắng tính toán hàng năm trung bình trong 10 năm
đầu vận hành là 64,1 triệu mét khối, tương đối phù
hợp so với giá trị thực đo trung bình trong 7 năm

đầu tích nước (1990 -1996) là 67,2 triệu mét khối.
Sau 75 năm vận hành, hồ Hòa Bình bị bùn cát bồi
lấp một lượng bằng dung tích chết của hồ.

Phương pháp Borland-Miller đã được sử dụng
để ước tính phân bố bùn cát bồi lắng  trong hồ Hòa
Bình với các ràng buộc như sau: cao trình đáy hồ tại
đập = 15 m, cao trình mực nước dâng bình thường
= 115m, độ sâu ban đầu tại đập = 100 m, lượng bùn
cát đến hồ hàng năm = 69.106m3, thời gian bồi lắng
= 80 năm, lượng bùn cát bồi lắng lũy tích sau 80
năm = 4061.106m3.

Dựa trên quan hệ giữa thể tích và chiều sâu ban

đầu của hồ đã xác định được các hệ số: C1 = 2,324,
m1 = 0,5,  n2 = 0,4. Sau 80 năm vận hành, cao trình
bồi lắng trước đập Hòa Bình tính theo công thức
Borland-Miller là 48 m với K = 46,421 và tổng lượng
bùn cát bồi lắng tương ứng là 4066 triệu mét khối.
Bùn cát bồi lắng cũng kéo theo các quan hệ diện
tích bề mặt và thể tích với mực nước  hồ bị thay đổi
khá nhiều so với năm đầu vận hành (bảng 4).

Phương pháp Borland-Miller đã được kiểm tra
tại 13 hồ chứa ở Nam Phi. Kết quả cho thấy, quan
hệ độ sâu-dung tích/diện tích trong một số trường
hợp thực tế không phù hợp với đường cong phân
loại của Borland-Miller. Ngoài ra, phương pháp này
không cho phép tính phân bố lượng bùn cát bồi
lắng trong hồ tương ứng với các khoảng cách tính

từ đập. 

3. Kết quả thử nghiệm ước tính phân bố bùn

cát bồi lắng cho hồ Hòa Bình 

Sử dụng phương pháp Shamov để xác định
phân bố bùn cát bồi lắng hồ Hòa Bình theo thời
gian vận hành T với các tham số được xác định như
bảng 2.
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4. Kết luận và kiến nghị

Khi số liệu không đáp ứng cho các mô hình toán
dự tính bồi lắng hồ chứa thì các phương pháp đơn
giản ước tính phân bố bùn cát bồi lắng có thể sử
dụng. Kết quả tính toán thử nghiệm đối với hồ Hòa
Bình cho thấy các phương pháp này có thể đáp ứng

phục vụ công tác thiết kế công trình, đặc biệt đối
với các hồ chứa vừa và nhỏ thiếu số liệu đầu vào.

Để nâng cao độ chính xác của các phương pháp
này, cần thiết phải tiến hành điều tra bồi lắng thực
tế một số hồ chứa nhằm hiệu chỉnh các tham số
cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.
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