
MỘT SỐ GHI CHÉP VỀ  THIẾT KẾ - THI CÔNG  

ĐẬP BA LAI  (BẾN TRE) 

  ThS Trần Thanh Sơn  

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 2   

 

Tóm tắt: Công trình cống đập Ba Lai là công trình đầu tiên được xây dựng trên 1 

trong 9 dòng chính của sông Cửu Long. Tính đến thời điểm hiện tại (2011)với các 

công trình đã xây dựng và vận hành an toàn, hiệu quả tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, công trình cống đập Ba lai là công trình có quy mô lớn thứ 2 về khẩu diện 

cống và là công trình có chiều dài đập đất đắp trong nước  lớn nhất. Việc thiết kế và 

thi công cống đập Ba lai tại thời điềm những năm 1999-2002 được giới chuyên môn, 

các nhà khoa học, lãnh đạo nhà nước, tỉnh, Bộ  cũng như nhân dân trong vùng 

ĐBSCL rất quan tâm, đã có  nhiều ý kiến, ý tưởng được đề ra để so chọn, đưa ra  

phương án tối ưu phù hợp với điều kiện vốn cũng như khả năng thi công của các 

nhà thầu trong khu vực…Việc thi công thành công công trình được đánh giá cao, rút 

ra được nhiều bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc thiết kế và thi công các công 

trình lớn sau này như Láng Thé, Cần Chông. Trong bài này tác giả xin trình bày tóm 

tắt diễn biến quá trình thi công đập Ba Lai.       

 

CTTL Cống Đập Ba lai là một trong các hạng mục chính của DATL Ba lai (còn gọi 

là DATL Bắc Bến Tre) tỉnh Bến tre.  Cống đập Ba lai nằm phía dưới cống Vàm Hồ, 

gần đối diện cống 10 cửa, cách bến đò xã Thạnh Phước gần 6 km, cách bến đò xã 

Tân Xuân 600 m về phía thượng lưu thuộc địa phận xã Thạnh Trị huyện Bình Đại & 

xã Tân Xuân huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. 

Cùng  các công trình khác trong Dự án, CTTL Cống đập Ba lai làm các nhiệm vụ 

như sau: 

1/ Ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn ngọt, tiêu úng, tiêu chua, rửa phèn  cho 

115.000 ha diện tích đất tự nhiên, 88.500 ha đất canh tác & phục vụ sinh hoạt cho 

nhân dân  thuộc các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại & thị xã Bến 

Tre tỉnh Bến Tre.  

2/ Góp phần hình thành đường giao thông bộ giữa 2 huyện Ba Tri & Bình Đại & 

phát triển mạng lưới giao thông thủy bộ  trong khu vực. 

Các đơn vị tham gia thực hiện công trình  

+ Đơn vị thiết kế  Xí nghiệp Thiết kế 2- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 2 

(HECII) 

+ Đơn vị thi công: Tổng Công ty Xây dựng 4 (CT 42 thi công đập, CT 43 thi công 

cống) kết hợp CT Tàu Quốc 2, CTXDTL Tiền giang    

+ Đơn vị giám sát: Ban QLDATL 418 (nay là Ban Quản lí đầu tư và XDTL 10)  



+ Thời gian thi công: 1999-2002 

1.Các chỉ tiêu thiết kế chính của công trình: 

a. Đập Ba Lai   

-  Cao trình đỉnh đập: +3.5 m 

-  Bề rộng đỉnh đập: B= 10 m 

- Chiều dài đập:   L =   544  m (tính trong phạm vi lòng sông),  

chiều dài toàn bộ: 600 m 

- Mái đập: 

+ Trong phạm vi đáy sông từ –5.0 m trở lên 

* Từ cao trình +3.5 m - cao trình +0 m: m = 5 

* Từ cao trình 0 trở xuống: m = 8 

+ Trong phạm vi đáy sông từ –5.0 m đến –8.0 m  

* Từ cao trình +3.5 m - cao trình +0 m : m = 5 

* Từ cao trình 0 trở xuống  m = 10 

- Khối lượng đất đắp dự kiến:  

+ Khối lượng hình học:  Đất đắp: Vhh= 298.000 m3 

+ Khối lượng thiết kế:  Đất đắp: Vtk=Vhh * K=539.494 m3 

+ Hệ số trôi lún K = 2  

b. Cống Ba Lai   

- Khẩu diện cống: B = 89 m ( 8*8.5 m +2*10.5 m ) 

- Khẩu diện thông nước: Bc = 84 m ( 8*8 m +2*10 m) 

- Cao trình ngưỡng cống: -4.0 m 

c. Kênh dẫn thượng hạ lưu  

- Bề rộng đáy kênh: bk = 107.60 

- Cao trình đáy kênh: -4.0 m 

- Mái kênh m = 3.0 m 

 

- Chiều dài kênh L =  1.615 m 

 + Phía biển:  533.5 m 

 + Phía đồng: 1082 m 

 2. Đặc điểm về địa hình , địa chất , thủy văn 

a. Địa hình  

Cống nằm bên bờ trái sông Ba lai thuộc địa phận xã Đại hòa lợi – Thạnh trị huyện 

Bình đại. Cao độ bờ sông từ +0.9 m -+2.0m . Đập đắp ngang sông Ba Lai, cao độ 

đáy sông sâu nhất  

 –8.5 m , chiều rộng mặt sông khoảng 544 m .  

b. Địa chất  

+ Địa chất phần nền đập : Địa tầng các lớp đất nằm dưới nền đập như sau : 

- Lớp 1b : Bùn sét lòng sông có xen kẹp lớp ổ sét hạt mịn mỏng, màu xám đen. 

Trạng thái dẻo chảy – chảy. Bề dày trung bình khoảng 1m.  

- Lớp 1c : Á sét nhẹ – á cát màu xám đen chứa cát hạt mịn – vừa (chiếm trên 

80%). Đất ở trạng thái bão hòa nước, kém chặt. Lớp này có bề dày không ổn định, 

có xu hướng giảm dần về phía bờ phải. Chiều dày lớn nhất  5.5m. 



- Lớp 1d : Á sét trung – nặng màu xám đen kẹp nhiều ổ cát hạt mịn, lẫn vỏ sò 

ốc. Trạng thái dẻo mềm – dẻo chảy. Lớp á sét này chỉ hiện diện cục bộ ở phần lòng 

sông bên bờ trái. Chiều dày lớn nhất đạt tới 5.5m. 

- Lớp 1 : Sét màu xám đen có chứa cát hạt mịn, lẫn vỏ sò ốc. Trạng thái dẻo 

mềm – dẻo chảy. Lớp này phân bố rộng khắp lòng sông, có bề dày khoảng từ  5m 

trở lên. 

- Lớp 2 : Á sét nhẹ – á cát màu xám vàng nhạt, xám nhạt. Phần trên có lẫn sạn 

sỏi vón kết, sò ốc dạng mảnh vụn nhỏ. Hàm lượng cát khoảng 80%. Kết cấu chặt 

vừa. Lớp này có bề dày từ thay đổi từ 1.2m đến 3.6m. 

- Lớp 2a : Á sét nặng đến sét cát màu xám vàng, xám xanh nhạt, xám trắng, 

đôi chỗ nâu đỏ, lẫn ít sạn vón kết cứng. Trạng thái dẻo cứng – nửa cứng. Bề dày từ 

khoảng 1.5m trở lên. 

- Lớp 2b : Sét màu xám vàng, xám xanh nhạt, xám trắng lẫn ít sạn vón kết 

cứng. Trạng thái nửa cứng – cứng. Bề dày lớp chưa xác định. 

Chỉ tiêu cơ lý chính của các lớp như sau: 

 

THÔNG SỐ 
LỚP 

1b 1c 1d 1 2 2a 2b 

1.1.  Thành phần hạt 

+ Hạt sét % 

+ Hạt bụi % 

+ Hạt cát % 

+ Hạt sỏi % 

+ Độ sệt B 

+ W% 

1.2.  Dung trọng  

+ Ướt ywT/m3 

+ Khô ycT/m3 

Tỷ trọng  

Độ kẽ hở n% 

Tỷ lệ kẽ hở  

Độ bảo hoà G% 

C- kg/cm2 

(0 )                     

Hệ số thấm K (cm/s) 
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0.03 
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0.09 
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1.22 

2.69 

54.5 
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83 

0.12 
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2.6*10-3 

 

37 

29 

34 

 

0.94 
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1.04 

2.69 

61.3 

1.582 

89.7 

0.11 

3052 

3.6*10-5 
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9 

78 

1 

0.34 
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1.64 

2.70 

39.2 

0.644 

79.4 

0.15 

16o17 

3.7*10-3 

 

25 

16 
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0.25 

21 

 

 
1.93 

1.59 

2.70 

41.1 

0.7 

80.6 

0.28 

1608 

4.2*10-6 

 

39 

19 

42 

 

0.04 

20.2 

 

 
1.97 

1.65 

2.72 

39.4 

0.654 

83.9 

0.54 

13024 

1.2*10-6 

 

c . Thủy văn- thủy lực 



- Đập Ba lai  cách biển Đông hơn 8 km, chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều biển 

Đông vì vậy bị ảnh hưởng triều rất lớn. Do các công trình khác trong dự án chưa xây 

dựng nên triều ảnh hưởng cả thượng & hạ lưu công trình.   

- Chế độ triều là bán nhật triều. Biên độ triều lớn nhất đến 3.5 m.  

- Thời gian triều xuất hiện cao nhất từ tháng 9-11 hàng năm, tháng triều thấp 

nhất: tháng 3,4  

- Một số kết quả đo đạc và tính toán về mực nước như sau: 

+ Mực nước phía sông  

* Mực nước cao nhất:           +2.05 m 

* Mực nước thấp nhất:          -2.10 m 

+ Mực nước phía đồng   

* Mực nước cao nhất:             +1.59 

* Mực nước thấp nhất:             -0.63 

+ Vận tốc lớn nhất qua cửa chặn dòng : Vmax  4 m/s 

+ Lưu lượng lớn nhất qua cửa chặn dòng :  

* Trong thời kỳ đắp lấn: Qmax  2.250 m3/s (cống Ba lai chưa thông nước) 

* Trong thời kỳ hạp long Qmax     850 m3/s (cống Ba lai đã mở 2 chiều) 

- Đường dự báo mực nước triều tại công trình Ba Lai tháng 2 và tháng 4/2002 

phục vụ cho việc tính toán chọn thời điểm hạp long 

  

 

 

d. Vật liệu đắp đập   
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Đắp đập bằng vật liệu tại chỗ (lớp 1a & 1 - đất đào hố móng, kênh dẫn & lấy ở 

các bãi lấy đất quanh khu vực đắp đập) 

II. QUÁ TRÌNH & BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẬP BA LAI   

2.1 Quá trình & biện pháp thi công đập: 

 

Tổng mặt bằng công trường thi công cống đập Ba lai 

 

Thi công đập đất đắp trong nước bằng cơ giới bộ kết hợp cơ giới thủy theo các 

giai đoạn sau:   

+ Đắp lấn 

+ Hạp long 

+ Hoàn thiện 

+ Thời kì 1 – Năm thứ 1 : đắp lấn từ bờ trái ( phía cống ) ra khỏang 150 m, bảo vệ 

bờ phải chống xói lở, phải hòan thành trước tháng 8. Trong mùa mưa lũ ngừng thi 

công.  

+ Thời kì 2 – năm thứ 2 : đắp lấn từ 2 đầu cho đến khi hình thành cửa hạp long.  

 Thời điểm bắt đầu đắp lấn thời kì 1: Đầu tháng 12 năm 2000 

 Thời điểm kết thúc đắp lấn thời kì 1: đầu tháng 3 năm 2001- Chiều dài lấn ra 

từ bờ trái khoảng 200 m, cao trình đỉnh khối đắp lấn khoảng +2.5 m, chiều rộng mặt 

B=30÷ 35 m, lòng sông bị thu hẹp còn khoảng 350 m. Phía bờ phải (trong phạm vi 

bãi lấy đất)  đơn vị thi công đắp bờ bao, đào rãnh tiêu thoát nước, làm đường thi 

công & gia cố, bảo vệ đầu đập để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Phía bờ trái (phiá 

cống) vừa đắp lấn vừa chuyển đất đào móng & kênh dẫn thượng hạ lưu ra bãi dự 

trữ đất chứa đất.  Căn cứ tài liệu quan trắc cho thấy qua mùa mưa lũ thì phần đập 

đắp trong bước 1 hầu như không bị ảnh hưởng nhiều, đầu đập phía bờ phải không 
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bị xói lở, phù hợp với các dự đoán của thiết kế . Dòng chảy sông Ba lai trong giai 

đoạn này không bị  ảnh hưởng nhiều mặc dù đã thu hẹp gần 200 m & cống Ba lai 

chưa thi công xong. 

 

 

Bản vẽ biện pháp thi công đập Ba lai 

 

a. Giai đoạn đắp lấn :  

Thi công bằng cơ giới bộ theo dây chuyền: máy đào + ô tô tự đổ + máy ủi , chia 

làm 2 thời kì như sau: 

 Thời điểm bắt đầu đắp lấn thời kì 2: giữa tháng 11 năm 2001. Trong bước 

này đắp lấn cả từ 2 phía bờ trái & bờ phải theo dự kiến bờ phải lấn ra khoảng 100 m 

& bờ trái lấn ra khoảng 200 m cho đến khi đạt cửa hạp long như thiết kế đề ra ( 

chiều rộng cửa hạp long dự kiến B= 50÷70 m, cao trình đáy cửa hạp long khoảng – 

2.0 ÷ -3.0 m). Việc lấn ra từ bờ trái tương đối thuận lợi do cao trình đáy lòng sông trong 

đoạn này chỉ từ –4.0 m đến –5.0 m , phần đắp lấn bước 1 đã ổn định nên xe máy thi 

công có thể đi lại dễ dàng &  đất đã được trữ trong bãi một thời gian dài , đủ khô rất 

thích hợp cho việc đắp đập . Phía bờ phải công tác lấn ra rất khó khăn do đất bị ướt 

hơn , lòng sông tại đoạn này sâu đến cao trình –8.50 m nên đến tận đầu tháng 2 năm 

2002 , phía bờ phải mới lấn ra được khoảng 30 m , phía bờ trái lấn ra được hơn 400 m 

( tính cho cả 2 bước ) & đáy sông nâng lên đến cao trình –6.0 m . Trong thời gian này 

đơn vị thi công không phải dùng vải lọc trải dưới đáy sông , không dùng bao tải hoặc 

bất cứ loại cọc gì  để giảm xói & lún đất . Trên mặt đập chỉ cần bổ sung đất khô là ô tô 

kết hợp máy ủi có thể vận chuyển đất ra đến đầu đập đang đắp . Nói chung trong thời 



kỳ này đơn vị thi công theo đúng biện pháp do thiết kế đề ra nhưng không cần sử dụng 

bất cứ vật liệu nào ngoài đất để đắp đập . Lúc này mặc dù cống Ba lai đã thông dòng 

nhưng dòng chảy qua cửa thu hẹp giữa 2 đầu đập vẫn có vận tốc tương đối lớn , nhất 

là vào thời điểm chân triều, gây xói lở, cuốn trôi đất rất nhiều . 

   

  

  

                              Một số hình ảnh giai đoạn đắp lấn - đập Ba lai 

 

 Theo dự kiến đến cuối tháng 2 năm 2002 có thể kết thúc giai đoạn đắp lấn & 

bắt đầu hạp long vào đầu tháng 3 năm 2002 nhưng sau khi đơn vị thi công lấn 2 đầu 

đập còn cách nhau khoảng 100 m (tính với cao trình đỉnh khối đắp +1.0 m), đáy 

sông dâng lên cao trình 

 –4.5 m đến –5.0 m thì không thể tiếp tục lấn ra được, thậm chí từ đầu tháng 2 

đến đầu tháng 3 năm 2002 đơn vị thi công không lấn thêm được mà dòng chảy còn 

đào sâu cửa thu hẹp đến cao trình –6.0 m . Nguyên nhân chủ yếu như sau : 

+ Vận tốc dòng chảy tại cửa thu hẹp quá lớn ( Vmax  3 – 4 m/s ) 

+ Thiết bị thi công còn thiếu , nhất là máy ủi ( giai đoạn sau đã bổ sung thêm thiết 

bị của CTXDTL Tiền giang gồm máy ủi, ô tô, xà lan phục vụ đóng cọc thép, xáng 

cạp)           

+ Đơn vị thi công chưa sử dụng các vật liệu hỗ trợ như cọc dừa , cọc tràm , bao 

tải đất …  

Để có thể đắp lấn tiếp tục , sau khi tham khảo biện pháp đắp đê quai CTTL Vĩnh 

kim do CTXDTL Tiền giang thi công & hoàn thành đầu tháng 3/2002 cùng với sự 

tham gia ý kiến của ban Quản lý 418 , Vụ XDCB(B2), CTTVXDTL 2 đưa ra 2 



phương án nhằm hạn chế dòng chảy cuốn trôi đất để có thể tiếp tục đắp lấn, cụ thể 

như sau: 

+ Phương án 1: đóng các hàng cọc dừa giằng với nhau, giữa các hàng cọc dừa 

đóng cọc tràm & thả bao tải đất. Phương án này đã được dùng đắp thành công 

nhiều đập như  Chà và, Vàm đồn & nhiều đập nhỏ. 

+ Phương án 2: đóng 1 hàng cọc Lazsen dài 18 m giữa tim đập, giằng với cọc 

chữ I, H bố trí 2 bên bằng các neo , thả bao tải đất dưới chân & đắp đất lấn theo cừ. 

Phía bờ phải đóng cọc lấn ra với chiều dài khoảng 40 m, phía bờ  trái đóng cọc lấn 

ra khoảng 10 m (phương án này được áp dụng thành công khi đắp đê quai cống 

Vĩnh Kim).  

Đơn vị thi công (CT 42 – TCTXD 4) cũng đưa ra phương án dùng container chứa 

đất thả xuống để chặn dòng nhưng sau khi phân tích về kỹ thuật, thiết bị thi công 

cũng như thời gian thi công, A,B,TK, Vụ ĐTXDCB cùng thống nhất chọn phương án 

2 (dùng cừ thép) để đắp lấn & hạp long. Tuy vậy, khác với thiết kế đề nghị, các bên 

thống nhất đóng chặn toàn bộ phần còn lại của đập (khoảng 80 m) bằng cừ thép, 

đắp đất lấn theo cừ. Tại thời điểm này coi như giai đoạn đắp lấn chấm dứt, chuyển 

sang giai đoạn hạp long. 

b. Giai đoạn hạp long : 

 

 

  

  



Như đã trình bày ở phần trên, thiết kế dự kiến hạp long đập Ba lai vào cuối tháng 

3 đầu tháng 4. Sau khi phân tích số liệu dự báo triều, các bên tham gia xây dựng 

công trình nhận thấy rằng hạp long tốt nhất vào đầu tháng 4 năm 2002 nhưng do 

tiến độ thi công yêu cầu cũng như sợ có mưa sớm sẽ gây khó khăn cho công tác 

đắp đập nên quyết định hạp long trong các ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 2002. Mặt 

cắt trước khi hạp long mô tả trong bản vẽ ở phần trên. 

 Thời điểm bắt đầu đóng cọc thép: ngày 19/3/2002, TCTXD4 & CTXDTL Tiền 

giang bắt đầu chuẩn bị đóng cừ thép bằng búa rung đứng trên xà lan đóng 2 đầu 

đập nhưng do gió quá lớn, việc neo tàu mất rất nhiều thời gian & việc phối hợp chưa 

thuần thục nên chỉ đóng được khoảng 8 m cọc (phía bờ trái được 5 m – phiá bờ 

phải được 3 m) & phần đất lấn ra theo cọc cả 2 đầu thêm được gần 20 m, chiều 

rộng cửa hạp long còn khoảng 40 m, đáy cửa hạp long ở cao trình –4.70 m. Đơn vị 

thi công đã thi công cả 3 ca để đắp lấn & chất đất cao tập trung tại 2 đầu đập. Vào 

ngày này chân triều xuất hiện lúc nửa đêm, mực nước phía sông hạ xuống thấp gây 

sạt các khối đất tại 2 đầu đập.  

 Ngày 20/3/2002 đơn vị thi công tiếp tục đóng cừ thép lấn ra tại 2 đầu đập 

song song với việc đắp đất lấn theo cừ thép. Trong ngày này đã đắp lấn thêm được 

khoảng 20 m,  chủ yếu từ bờ phải vì bở trái chỉ có thể tập trung đắp bù lún & nâng 

cao đầu đập do đất mới khai thác nên bị ướt, dính gây lầy lún. Đơn vị thi công cũng 

thả các bao tải đất có dung tích 2 m3 & các bao tải nhỏ vào cửa hạp long để hạn chế 

hiện tượng xói lở đất, trôi đất.  

 Ngày 21/3/2002, lúc này phía bờ phải lấn ra được khoảng 70 – 80 m, cao trình 

đỉnh +1.5 m ÷ +2.0 m còn cách đầu bờ trái khoảng 60 m, dòng chảy lúc này chủ yếu 

chảy qua cống Ba lai nhưng vận tốc dòng chảy qua cửa hạp long vẫn khá lớn . Đơn vị 

thi công tiếp tục đóng cọc & đắp đất từ cả 2 đầu đập. Đến chiều ngày 21/3  khoảng 

cách từ hàng cọc phía bờ phải & hàng cọc phía bờ trái chỉ còn cách nhau 27 m nhưng 

do việc đắp lấn đất không kịp với tốc độ đóng cọc nên khoảng cách giữa 2 đầu đập còn 

khoảng 35 m, đáy cửa hạp long sâu nhất ở cao trình –4.0 m. 

    

                           Một số hình ảnh giai đoạn hạp long đập Ba lai tỉnh Bến tre 



 Ngày 22/3/2002 tiếp tục đắp bù lún & lấn ra đồng thời với việc đóng cừ thép 

từ cả 2 đầu đập. Đến khoảng 2 giờ chiều công việc đóng cọc hoàn thành, đập đã 

được hạp long bằng cọc. Đơn vị thi công tiếp tục đắp đất lấn ra phía hạ lưu hàng 

cọc từ cả 2 đầu & sau khi hàng cọc có hiện tượng bị chuyển vị thì tập trung đắp phía 

thượng lưu hàng cọc. Đơn vi thi công cũng thả thử một container xuống phần thân 

đập nhưng việc này gần như không giúp ích được gì cho công tác hạp long. Đến 

gần 5 giờ chiều khi mực nước gần đạt đỉnh triều, đơn vị thi công đã tập trung lực 

lượng lấp dòng & đến 6h45 phút tối đã hoàn thành việc hạp long đập Ba lai    

 

c.  Giai đoạn củng cố , bồi trúc đập : 

Việc đắp bù lún và hoàn thiện được đơn vị thi công thực hiện trong vòng 6 tháng 

sau và công trình được khánh thành, bàn giao vào cuối năm 2002. 

 

2.2 Thiết bị thi công & năng suất  : 

Trong giai đoạn đắp lấn, đơn vị thi công không đưa đủ thiết bị như thiết kế dự 

kiến nhưng trong giai đoạn hạp long đã bổ sung số lượng thiết bị còn lớn hơn cả dự 

kiến. Cụ thể như sau :   

  

No Loại máy Giai đoạn đắp lấn Giai đoạn  hạp long 

1 Máy đào 8 12 

2 Ô tô 24 40 

3 Máy ủi 7 7 

4 Xáng cạp  2 

5 Xà lan  2 

6 Cẩu  1 

7 Búa rung  2 

 

Năng suất : 

+ Khối lượng đất đắp 1 ngày trong thời kỳ đắp lấn :   3.000 – 4.000 m3/ngày đêm 

 

Toàn cảnh đập Ba lai tỉnh Bến tre- tháng 10/2002 

Ngay sau khi hạp 

long thành công, đơn 

vị thi công tiếp tục đắp 

giữ đập, bù lún sạt, 

mở  

rộng mặt cắt. Tại 

thời điểm ngày 

28/3/2002 công tác 

đắp đập đã hoàn 

thành được cơ bản.  



+ Khối lượng đất đắp 1 ngày trong thời kỳ hạp long : 7.000 – 8.000 m3/ngày đêm 

 

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẬP  BA LAI  

 

Đập Ba lai là một trong các đập lớn nhất ở ĐBSCL đã được thi công thành công 

& công trình đang vận hành an tòan. Qua công tác thi công đập chúng tôi có một số 

ý kiến, nhận xét  như sau : 

+ Do rút kinh nghiệm từ các đập đã thi công trong vùng ĐBSCL, các chỉ tiêu thiết 

kế của đập được lựa chọn tương đối phù hợp từ đó dẫn đến việc dự trù khối lượng 

đất dự trữ hợp lý   

+ Biện pháp tổ chức thi công: chủ yếu là cơ giới bộ: máy đào + ô tô + máy ủi , 

dùng xáng cạp hỗ trợ, năng suất đắp đạt được từ 3.000 – 6.000 m3 / ngày đêm  là 

hợp lý. Tổ chức dây chuyền sản xuất hợp lý, lượng máy dự trữ dồi dào, sẵn sàng 

thay thế các máy bị hư hỏng , không làm chậm tiến độ thi công. 

+Lập tiến độ đắp lấn trong 2 năm là hoàn toàn hợp lý, do đập nằm ở vùng ít chịu 

ảnh hưởng lũ, có khối lượng lớn, dài nhất vùng ĐBSCL (> 500 m ) nếu đắp trong 

một năm thì phải huy động lực lượng thi công rất lớn & gặp rất nhiều khó khăn do 

mặt bằng thi công chật hẹp, lầy, lún, trượt, sạt … 

+ Thay đổi dùng biện pháp đóng cừ thép để hạp long là hợp lý vì trong thời điểm  

này không thể mua đủ cọc dừa trong một thời gian ngắn, vả lại cọc dừa chỉ dài tối 

đa có 12 m nên khả năng chịu lực kém xa cừ thép, thi công lại chậm…  

+ Việc bố trí các xà lan đóng cừ & phục vụ đóng cừ tại 2 đầu đập làm hướng 

dòng chảy vào giữa cững hạn chế việc xói lở đầu đập trong khi đắp  rất nhiều.  

+Tổ chức theo dõi, chỉ đạo đắp đập: việc tổ chức theo dõi, chỉ đạo đắp đập đã 

được tổ chức tương đối tốt. Bộ phận kỹ thuật (gồm Ban A418 – CTTVXDTL 2 & 

Công trường) với sự trợ giúp kỹ thuật của Vụ XDCB(B2) đã làm việc nghiêm túc, 

giúp công trường chủ động trong việc chỉ đạo thi công . Trong thời kỳ thi công đập 

đã đo đạc theo dõi về khối lượng, diễn biến mặt cắt đập, thiết bị thi công, chế độ 

thủy lực ….để đề ra các biện pháp kịp thời giúp cho việc hạp long đập thành công .  

+ Khối lượng đắp thực tế : Căn cứ vào bản vẽ cắt dọc, cắt ngang hoàn công, 

khối lượng đập tính toán chưa kể đến hiện tượng trôi của đất là : Vđất đắp > 540.000 

m3  . Do đó có thể nói việc dự kiến hệ số K = 2 là hơi nhỏ so đập Ba lai mặc dù đã 

phải đóng hàng cừ thép để hạn chế trôi, xói đất . Theo chúng tôi hệ số K đối vối đập 

này khoảng từ 2.2 – 2.4. 

Chú thích: tính đến thời điểm hiện tại (10/2011) trên địa bàn ĐBSCL   

+ Đập đắp trong nước trên sông chính có chiều dài dài nhất đã thi công thành 

công: đập Ba Lai tỉnh Bến Tre ( 2002) 

+ Đập đắp trong nước có chiều cao cao nhất đã thi công thành công : Đập Láng 

Thé tỉnh Trà Vinh: Hmax = 18 m (2005).  


