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Một số sự cố công trình ven đảo san hô, nguyên nhân
và giải pháp phòng tránh, khắc phục
Some incidents of the works along the coral islands, causes and solutions
to avoid and overcoming
Ngày nhận bài: 21/9/2019
Ngày sửa bài: 29/10/2019
Ngày chấp nhận đăng: 29/11/2019

Đinh Quang Cường, Nguyễn Quang Tạo, Hồ Đức Đạt

TÓM TẮT:
Các đảo san hô thường có thềm ven đảo khá dốc. Quá trình lan truyền sóng lên thềm có
độ dốc lớn của các đảo san hô một quá trình vật lý rất phức tạp. Sự khác biệt cơ bản của
quá trình lan truyền sóng lên thềm có độ dốc lớn của các đảo san hô với quá trình lan
truyền sóng thông thường là sự biến đổi đột ngột của địa hình thềm san hô từ vùng nước
sâu hàng trăm mét đến vùng nước nông trên thềm có độ sâu một vài mét được tạo ra bởi
vách dốc ngăn cách dựng đứng của đảo. Vấn đề nghiên cứu này còn ít trên thế giới. Các
công thức trong các tiêu chuẩn và các mô hình toán dùng để xác định chiều cao sóng lan
truyền lên thềm có độ dốc lớn đều là gần đúng.
Bài báo này giới thiệu những kết quả ban đầu nghiên cứu xác định chiều cao sóng lan
truyền lên đảo san hô và dùng các kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý để giải thích
nguyên nhân một số sự cố đã xảy ra khi xây dựng các công trình ven các đảo san hô, trên
cơ sở đó đưa ra các giải pháp phòng tránh và khắc phục sự cố.
Từ khóa: Sự cố công trình ven đảo san hô; Nguyên nhân sự cố; Giải pháp phòng tránh,
khắc phục.
SUMMARY:
Coral islands often have shelves along the islands quite steep. The process of wave
propagation over the steep shelf of the coral island is a very complex physical process.
The basic difference between the wave propagation over steep shelf of coral islands and
the usual wave propagation is the sudden change of the coral shelf topographic from the
hundreds of meters deep waters to shallow waters on the shelf with a depth of a few
meters, created by the upstandingly separating steep cliff of the island. This research issue
is still very few in the world. The formulas in the standard and the mathematical model
used to determine the height of the wave spread to steep shelf are approximate.
This article introduces the initial research results determine the wave height spread over
the coral island and use of research findings on the physical model to explain the cause of
some incidents that occurred when building works along the coral islands, on that basis,
offering solutions to prevent and correct the problem.
Keywords: Incidents of the works along the coral islands; Causes; Solutions to avoid and
correct the problem
Đinh Quang Cường, Nguyễn Quang Tạo, Hồ Đức Đạt
Viện Xây dựng Công trình biển, Trường Đại học Xây dựng

Đặt vấn đề:
Gần đây phát triển xây dựng nhiều công
trình mở rộng các đảo san hô, ví dụ đối
với một số đảo ở TS, Hình 1. Các kết cấu
sử dụng để mở rộng đảo thường là kết
cấu tường kè, thùng chìm và các khối
phá sóng Tetrapod. Một số đảo được mở
rộng trong phạm vi ngay thềm nông (xa
mép xanh của đảo), hình 1a. Một số vị trí
các kết cấu mở rộng đảo tiến ra sát mép
của thềm nông, nằm gần biên giới giữa
thềm nông và vùng nước sâu, hình 1b.

a
)

b

Hình 1. Sơ đồ mở rộng đảo ở khu vực TS
Trong quá trình xây dựng công trình mở
rộng đảo TSL (sử dụng tường kè kết hợp
các Tetrapod 5T và 8T), sự cố đã sảy ra
khi chưa gặp điều kiện biển cực hạn như
tính toán thiết kế, Hình 2.

Hình 2. Một số hình ảnh sự cố vỡ kè khi mở rộng đảo TSL
năm 2016
Vấn đề đặt ra là: Tại sao lại xảy ra sự cố
khi công trình chưa chịu đến tải trọng
thiết kế?. Dưới đây là một số kết quả
nghiên cứu, sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.
1. Điểm qua các phương pháp xác định
chiều cao sóng thiết kế
Các đảo san hô, thực chất là các núi
ngầm, thường có địa hình ven đảo có độ
dốc lớn, đôi khi gần như dốc đứng Hình
3a,b [1]. Những nghiên cứu lan truyền
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sóng lên địa hình dốc lớn còn khá hạn chế. Hiện nay đã có một số
nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều cao sóng lên thềm đảo dốc lớn
[1],[2],[7]. Các nghiên cứu lý thuyết thường được thực hiện với độ dốc
thềm đảo khá thoải như Hình 3c [5] và không vượt quá độ dốc 1:5 [7]

1.3. Xác định chiều cao sóng lan truyền lên đảo bằng mô hình vật lý
[1],[2]
Việc nghiên cứu xác định chiều cao sóng lên đảo TS được mô phỏng
trên mô hình vật lý chính thái và tương tự theo tiêu chuẩn Froude.Trên
cơ sở phạm vi không gian mô hình, khả năng tạo sóng của hệ thống
máy tạo sóng, để đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu, tỷ lệ
mô hình được lựa chọn là 1/75, nL = nh = 75 trong đó nh: tỷ lệ theo
phương ngang; nL: tỷ lệ theo phương đứng.

Hình 3. Địa hình thực tế và độ dốc thềm để tính theo công thức của tiêu chuẩn
a,b) Mặt cắt đảo nghiên cứu hướng NE, NW;
c) Quan hệ giữa chiều cao sóng vỡ và độ sâu nước trước công trình
1.1. Xác định chiều cao sóng lan truyền lên đảo dùng công thức của
TCVN
Hiện nay việc tính toán xác định thông số chiều cao sóng khi thiết kế
các công trình kè bảo vệ bờ tại các đảo san hô như khu vực quẩn đảo TS
thường được xác định gần đúng theo TCVN[5]. Tiêu chuẩn Việt Nam [5]
quy định: Chiều cao sóng tính toán không lớn hơn 78% chiều sâu nước
(d) và trong giai đoạn thiết kế sơ bộ có thể lấy H1/3=0,6d. Như vậy trong
việc xác định chiều cao sóng lớn nhất ở đây đã không kể đến yếu tố vận
tốc gió tính toán. Trong [4] đã đưa công thức của Maccowan để xác
định điều kiện sóng vỡ trong vùng nước nông có độ sâu nước d=const
như sau:
H
( b )max =0,78
db

Hình 5. Mô hình vật lý nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm san hô đảo TSL
MẶT CẮT THEO HƯỚNG TÂY NAM SW

25

H(m)_Pa62 sw _3.07

20

H(m)_Pa63_sw _3.07
Hmo(m)-PA25_MN 3.07m

18

H(m)_Pa64_sw _3.07
H(m)_PA26_Mn 3.07 m

Chiều cao sóng thực tế(m)

16
H(m)_PA27_ MN 3.07 m

14
H(m)_PA28_Mn 3.07 m

12
Hmo(m)-PA29MN 2.4m

10
H(m)_PA30_ MN 2.4 m

8
H(m)_PA31_Mn 2.4 m

6
H(m)_PA32_ Mn 2.4 m

Chiều cao sóng thực tế(m)

20
Hmo(m)_PA65__Sw _2.4
H_PA66_Sw -2.4

15
H_PA67(m)_Sw _2.4
H_PA68_Sw _2.4

10

Hmo(m)_PA69__Sw _1.12
H_PA70_Sw -1.12
H_PA71(m)_Sw _1.12

5

4
Hmo(m)-PA33_MN 1.12 m

H_PA72_Sw _1.12

2

H(m)_PA34_MN 1.12m

Hmo(m)_PA61__sw -3.07

0

H(m)_PA35_MN 1.12 m

0

48.643

CT_50m

P2_20m

122.7
P3_10

149.354
P7_7.5m

176.008
P8_5m

196.7845
P4 _-1.5m

224.672
P5_0m

0

269.718
P6_+1m

H(m)_PA36_MN 1.12m

0

37.65

86.55

154.1625

221.85

301.9125

418.125

575.925

CT_50m

P2_20m

P3_10

P7_-7.5m

P8_- 5m

P4 -3.5M

P5_-1m

P6_+0.193m

Khoảng cách cộng dồn thực tế (m)_ Tính từ CT - 50m

Khoảng cách cộng dồn thực tế (m) tính từ CT_-50m

Hình 6. Một số kết quả nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm dốc đảo TSL, dùng mô hình vật lý
2. So sánh kết quả tính toán giữa mô hình toán, mô hình vật lý và
tính gần đúng
2.1. So sánh kết quả tính toán giữa mô hình toán, mô hình vật lý
Hình 7 dưới đây tóm tắt kết quả so sánh giữa mô hình vật lý và mô hình
toán trên bốn hướng chính của đảo NE, SE, NW, SW [1],[2].
SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TRUYỀN SÓNG
GIỮA MÔ HÌNH TOÁN VÀ MÔ HÌNH VẬT LÝ
Mặt cắt theo hướng Đông Bắc NE_ Hnước sâu=16.11m T=14.27s

(1)

SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TRUYỀN SÓNG
GIỮA MÔ HÌNH TOÁN VÀ MÔ HÌNH VẬT LÝ
Mặt cắt theo hướng Đông Nam SE _ Hnước sâu=16.11m T=14.27s

20.000

16
Hmopa16_MN3.07m_
Mô hình vật lý(m)
Hmo_ Mô hình
toán ( m)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

P4

P7_-7.5m P8_- 5m

1104.911621

P3_10

910.4685701

528.594

P2_20m

727.1065894

465.0811005

CT_50m

596.093845

0

197.7169555

0.000

P5_-3.5

P6_+0m

Chiều cao sóng thực tế(m)

18.000
Chiều cao sóng thực tế(m)

trong đó: Hb: Chiều cao sóng vỡ
db: Độ sâu nước trước công trình
1.2. Xác định chiều cao sóng lan truyền lên đảo bằng mô hình toán
[1]
Sử dụng mô hình toán MIKE 21 SW để nghiên cứu lan truyền sóng lên
thềm dốc của đảo san hô TSL.
Số liệu đầu vào: Số liệu sóng nước sâu: Hs = 16.11 và Tp = 14.27s được
tính toán, dự báo bằng tiêu chuẩn ngành TCN 22N-222-95 với vận tốc
gió cực đại xảy ra tại vùng biển đảo Trường Sa Wmax = 50m/s. Số liệu
mực nước: được xét cho 01 trường hợp mực nước cao là MNC = 3.07m.
Mô hình toán được kiểm định với số liệu đo đạc sóng tại điểm có tọa độ
955356.57 N và 600489.03 E. Kết quả kiểm định được trình bày ở bảng
1.
Bảng 1. So sánh kết quả tính toán giữa mô hình với số liệu đo đạc
Tọa độ điểm đo
Mô hình Mike 21 SW
Số liệu đo đạc
N (m)
E (m)
Hmo (m)
Tp (s)
Hmo (m)
Tp (s)
955356.57 600489.03
0.66
7.85
0.7
9.8
Từ bảng 1 cho thấy kết quả kiểm định là có thể chấp nhận được và
trong một số trường hợp cụ thể có thể dùng mô hình toán để để
nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm dốc của đảo san hô [1].

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRUYỀN SÓNG TỪ CAO TRÌNH -50M (P1)
ĐẾN CHÂN BỜ ĐẢO (P6 - CAO TRÌNH 0.19 M)
PA61-PA72 MN=1.12-3.07m_H 0P1 =6.9m - 10.8m, T 0 = 9.1s - 14.27 s

MẶT CẮT THEO HƯỚNG ĐÔNG E
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TRUYỀN SÓNG TỪ CAO TRÌNH -50M (P1)
ĐẾN CHÂN BỜ ĐẢO (P6 - CAO TRÌNH 0.19 M)
PA25-PA36 MN=1.12-3.07m_H 0P1 =6.9m - 10.8m, T 0 = 9.1s - 14.27 s

14
12
10
Hmo_Pa40_se_3.07_Mô
hình vật lý(m)

8

Hmo_ Mô hình toán ( m)

6
4
2
0
0

39.123

71.1

89.24

137.395

150.11

194.879

CT-50m

P2-20m

P3-10

P4-_7.56÷-9.06

P8-5

P5-0m

P6+1m

Khoảng cách cộng dồn thực tế tính từ CT_- 50m

Khoảng cách cộng dồn thực tế tính từ CT_- 50m

Hình 7. So sánh kết quả nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm dốc đảo san hô TSL
trên mô hình toán và mô hình vật lý
2.2. So sánh kết quả tính toán giữa mô hình vật lý, kết quả tính gần
đúng và số liệu đo thực tế
Trong quá trình xây dựng gia cố bờ đảo TSL đã xảy ra một số trường
hợp sự cố làm mất ổn định bờ kè khi có gió mùa lớn. Số liệu đo đạc tại
hiện trường khi xảy ra sự cố cho thấy vận tốc gió đạt cấp 7-8 giật cấp 9,
chiều cao sóng max tại điểm khảo sát đạt đến 6.1m; cao độ mực nước
triều đạt đến +1.90m.
Áp dụng chiều cao sóng từ cách tính gần đúng của TCVN và kết quả từ
thí nghiệm mô hình như đã trình bày ở trên, đồng thời có tham khảo
kết quả thực đo tại hiện trường để tính trọng lượng các khối phá sóng
tetrapod trước kè theo công thức Hudson (2).
3

G=

Hình 4. Mô hình toán MIKE-21SW nghiên cứu lan truyền sóng lên thềm san hô đảo TSL
a) Lưới tính toán Mike21 SW và biên tính toán vùng biển đảo TSL; b) Kết quả nghiên cứu
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γBHSD

3

γ −γ
K D  B γ  ctgα

(2)
trong đó: G : Trọng lượng tối thiểu của khối phủ; γB: Trọng lượng riêng
trong không khí của vật liệu khối phủ (T/m3); γ: Trọng lượng riêng của nước
biển (1,025 T/m3); α: Góc nghiêng của mái đê so với mặt ngang (độ); HSD: Chiều

cao sóng thiết kế, lấy HSD=H1/3 (m); KD: Hệ số ổn định, tùy theo hình dạng khối
phủ, lấy theo tiêu chuẩn.
Kết quả tính toán trọng lượng khối tetrapod tại một số vị trí với độ dốc
mái m=2 liệt kê trong bảng 2 dưới đây.
Bảng 2. So sánh kết quả tính gần đúng và mô hình vật lý có tham khảo số
liệu thực tế

TT

Hướng

Độ
sâu
nước

Tính gần đúng
(Hmax )
(Theo TCVN)
G
Hmax/H1/3
thiết
(m)
kế (T)

Mô hình vật lý
Vw=50m/s
Hs1/3
(m)

G
tương
ứng (T)

Thực tế
Vw=23m/s
Hs1/3
(m)

G
tương
ứng (T)

1
NE
-5.6 4.4/2.9
5
5.5
12.5
--2
SE
-6.5 5.1/3.4
5
6.3
18.8
--3
SW
-6.5 5.1/3.4
5
4.9
8.8
4.1
5.2
4
NW
-3.5 2.7/1.8
5
3.8
4.1
--3. Nhận xét chung và kết luận về nguyên nhân sự cố
3.1. Nhận xét chung
- Công thức (1) chỉ đúng khi db=const và chiều dài khu nước đủ lớn so
với chiều dài sóng. Trong mọi nghiên cứu lý thuyết, độ dốc của thềm
chưa vượt quá 1:5 (m=0,2). Địa hình của đảo TSL, Hình 3a,b cho thấy
thềm của đảo TSL gần như dốc đứng, đoạn gần thềm nông có độ dốc
m>2. Như vậy việc dùng công thức (1) để xác định chiều cao sóng thiết
kế tại đảo TSL là chưa thỏa đáng, vì địa hình của đảo TSL không thỏa
mãn điều kiện sử dụng công thức (1) nói riêng và TCVN nói chung để
tính chiều cao sóng thiết kế.
- Địa hình ven đảo TSL cũng không phù hợp để dùng mô hình toán
MIKE 21 SW. Các công thức tính dùng trong mô hinh toán MIKE 21 SW
cũng chỉ áp dụng cho thềm có độ dốc nhỏ. Hình 7 cho thấy các kết quả
tính từ mô hình toán tại mép giới hạn giữa thềm nông và khu nước sâu
nhỏ hơn nhiều so với kết quả từ mô hình vật lý.
- Kết quả thực đo tại hiện trường ngày 25-5-2016 một lần nữa đã kiểm
chứng sự đúng đắn của kết quả nghiên cứu lan truyền sóng từ mô hình
vật lý.
3.2. Nguyên nhân sự cố
- Các khối phủ Tetrapod tại TSL được chọn loại 5T và 8T (dùng kết quả
tính chiều cao sóng thiết kế theo công thức (1) theo TCVN) là quá nhỏ,
vì vậy các khối phủ không đảm bảo điều kiện ổn định vị trí, chúng
chuyển vị lớn va vào nhau và vỡ.
- Các tường kè (loại tường kè theo mô đun 6m, nặng khoảng 60T) có
trọng lượng tương đương khoảng 10T/m cũng không đảm bảo ổn định
vị trí do chưa được tựa vào đê chắn sóng nên khi gặp sóng lớn đã bị
dịch chuyển (có đoạn dịch chuyển hàng chục mét). Nguyên nhân do thi
công chưa đúng với quy trình như thiết kế (phải thi công ngay đoạn đê
sau lưng kè để tạo điểm tựa giúp kè ổn định vị trí).
- Các tường kè bị vỡ khi chịu các va đập do các khối Tetrapod dịch
chuyển mạnh dưới tác động của sóng biển.
4. Giải pháp khắc phục và kết luận
- Đối với các công trình xây dựng ven các đảo san hô, nên xác định

Nếu không thực hiện đúng theo các biện pháp thi công đã nghiên cứu
và phê duyệt thì việc không sảy ra sự cố chỉ là may mắn./.
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chiều cao sóng thiết kế thông qua thí nghiệm mô hình vật lý. Mỗi thí
nghiệm mô hình vật lý sẽ tiêu tốn khoảng 01 tỷ VNĐ, đây là khoản kinh
phí khá lớn, tuy nhiên rất nhỏ so với việc khắc phục sự cố cũng như vốn
đầu tư xây dựng công trình bờ đảo.
- Khi thiết kế kè bờ để mở rộng các đảo khác có địa hình tương tự như
đảo TSL, không nhất thiết phải lập lại thí nghiệm mô hình vật lý mà có
thể tham khảo các kết quả nghiên cứu trong [2]. Các kết quả này đã
được nghiệm thu và chuyển giao cho chủ đầu tư.
- Khi xây dựng các công trình đặc biệt (các công trình kè bờ và đê biển
trên các đảo tại khu vực TS thuộc nhóm các công trình đặc biệt), cần
thiết phải có một hồ sơ thiết kế biện pháp thi công được thẩm tra, thẩm
định và thực hiện nghiêm ngặt biện pháp thi công đã được phê duyệt.
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