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CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT 

1.1 MỞ ĐẦU 

1.1.1 Đơn vị Tư vấn lập Thiết kế BVTC - dự toán 

Liên danh:  Công ty CP Tư vấn xây dựng Vina Mekong - Viện Khoa học Thủy lợi 

Miền Nam - Viện Thủy Công - Viện Thủy lợi và Môi trường (Viết tắt: 

Liên danh VMEC-SIWRR-HyCI-IWER) 

Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty CP Tư vấn xây dựng Vina Mekong; 

Đại diện là ông: Phạm Văn Long         Chức vụ: Giám Đốc 

Địa chỉ: P.901-903, lô A, cao ốc 44 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. 

Điện thoại: 08-39915406   Fax: 08-39915679 

1.1.2 Đơn vị Tư vấn lập TKBVTC - dự toán hạng mục cống KST Cây Khô 

- Tên đơn vị: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 

- Địa chỉ:  658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (84-4) 39238320, Fax: (84-4) 39235028. 

- Email: vkhtlmn@gmail.com  

1.1.3 Nhân sự chủ chốt  

Chủ nhiệm TKKT  :       TS. Nguyễn Phú Quỳnh  

Chủ trì thiết kế : ThS. Ưng Ngọc Nam 

Chủ trì thiết kế cơ khí :      ThS. Lê Đình Hưng  

Chủ nhiệm địa hình :        ThS. Phạm Văn Hồi 

Chủ nhiệm địa chất   : ThS. Nguyễn Thúy Trang 

Chủ nhiệm dự toán   : ThS. Đỗ Đắc Hải 

1.1.4 Kỹ sư, cán bộ tham gia 

1. KS. Nguyễn Tài Thiện  

2. ThS. Đinh Thị Thuỳ Trang 

3. KS. Đỗ Hồng Lam 

4. KS. Đỗ Tuấn Anh 

5. KS. Trần Văn Trương  

6. KS. Nguyễn Thị Khay 

Cùng tập thể các chuyên gia, kỹ sư thuỷ lợi, địa chất công trình... tham gia thực hiện. 

1.1.5 Thời gian thực hiện 

- Từ 15/6/2015 đến tháng 11/2015: Tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1). 

Trong đó có cống KST Cây Khô  

mailto:vkhtlmn@gmail.com
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- Ngày 12/11/2015: UBND Thành phố có Quyết định số 5967/QĐ-UBND về phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu 

tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1);  

- Ngày 16/11/2015 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam và Liên danh VMEC-

SIWRR-HyCI-IWER ký kết hợp đồng nguyên tắc về Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Thiết kế 

BVTC và Thiết kế bản vẽ thi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét 

đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Hợp đồng có thời gian thực hiện là 180 ngày. Tiến 

độ thực hiện như sau: 

- Thời gian khảo sát địa hình:  từ 16/11/2015 đến 16/12/2015 

- Thời gian khảo sát địa chất:  từ 16/11/2015 đến 15/01/2016 

- Thời gian lập thiết kế BVTC: 180 ngày từ 16/11/2015 

1.1.6 Tóm tắt vị trí, quy mô công trình và quá trình thiết kế 

1.1.6.1 Vị trí tuyến và phạm vi xây dựng công trình 

Công trình “Cống kiểm soát triều Cây Khô” nằm trên rạch Cây Khô cách ngã ba rạch 

Cây Khô – rạch Tôm khoảng 0,2km, thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức 

huyện Nhà Bè - TPHCM. 

 

Hình 1. Vị trí cống KST  Cây Khô trong Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có 

xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 
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Hình 2. Vị trí cống Kiểm soát triều Cây Khô trên bản đồ Google earth 

1.1.6.2 Quy mô công trình 

Quy mô và các thông số kỹ thuật của công trình được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 1.  Các thông số kỹ thuật của phương án chọn 

TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 
THÔNG SỐ  

I/. GIỚI THIỆU CHUNG   

- Tên công trình Cống KST Cây Khô 

- Địa điểm xây dựng Quận Bình Chánh, TP. HCM 

- Cấp công trình Cấp I 

- Cấp đường thủy nội địa Cấp III 

- Chủ đầu tư 
Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước TPHCM 

- Nhà đầu tư 
Công ty TNHH Trung Nam BT 

1547 

- 
Đơn vị tư vấn lập TKBVTC Viện Khoa học Thủy lợi miền 

Nam 

- Vị trí xây dựng công trình 
Nằm trên rạch Cây Khô cách 

ngã ba rạch Cây Khô – rạch 

Tôm khoảng 0,2km, thuộc xã Đa 
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Phước, huyện Bình Chánh và xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà Bè 

 

II/. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH  

- Kiểm soát mực nước triều trong vùng dự án không vượt quá mực nước khống chế. 

- 

Kết hợp vận hành với các công trình khác trong hệ thống để chủ động hạ thấp mực 

nước trong kênh rạch tạo dung tích trữ nước mưa, hỗ trợ tăng khả năng tiêu thoát 

nước mưa của hệ thống cống nội thị. 

- Đảm bảo giao thông thủy qua lại với cấp đường sông là cấp III. 

- 
Cùng với các công trình khác trong hệ thống để thau rửa nước cải tạo môi trường 

thành phố. 

III/. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ   

- Tần suất Q, mực nước max thiết kế kết cấu và nền  % 0,50% 

- Tần suất Q, mực nước min thiết kế kết cấu và nền   % 97,00% 

- 
Tần suất mực nước cao thiết kế giao thông thuỷ 

(lũy tích mực nước giờ) % 5,00% 

- 
Tần suất mực nước thấp thiết kế giao thông thuỷ 

(lũy tích mực nước giờ) % 98,00% 

IV/. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH   

- Cống Kiểm soát triều kết hợp âu thuyền 

- Dạng kết cấu cống: Cống lộ thiên 

V/. QUI MÔ CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH   

1 CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU   

- Kiểu cống  Cống lộ thiên 

- Số khoang cống khoang 02 

- Chiều rộng khoang cống (2x40m) m 2x40 = 80 

- Cao trình đỉnh cửa van m +3,00 

- Cao trình đỉnh trụ pin m +3,50 

- Cao trình ngưỡng cống m -5,50 

- Cao trình đáy kênh dẫn thượng, hạ lưu cống m -5,50 

- Tĩnh không thông thuyền m 7,00 

- Biện pháp gia cố nền 
 Cọc khoan nhồi  

d=1,5m 

- Chiều dài cừ ván thép chống thấm m 12 
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- Cao trình đáy dạ cầu khoang thông thủy m +9,60 

2 ÂU THUYỀN   

- Chiều dài đoạn đầu âu m 28,00 

- Chiều dài buồn âu m 100,00 

- Chiều rộng đoạn đầu âu m 15,00 

- Chiều rộng buồng âu m 15,00 

- Cao trình đáy buồn âu m -5,50 

- Cao trình tường âu m 3,50 

- Cửa van chữ nhân 02 lớp   

VI/. QUI MÔ CÁC CÔNG TRÌNH THỨ YẾU   

1 KÈ GIA CỐ BỜ (thượng hạ lưu, mang cống)   

- Chiều dài kè m 598,0 

- Cao trình đỉnh kè m +2,20÷+3,00 

- Cao trình mặt kè m +2,20 

- Kết cấu kè  
Tường đứng bằng cọc 

ván BT dự ứng lực 

2 ĐẬP NGĂN RẠCH TÔM   

- Chiều dài đập mái đứng m 60,0 

- Chiều dài đập mái nghiêng m 45,0 

- Cao trình đỉnh đập m + 3,00 

- Cao trình mặt đập m +2,20 

- Chiều rộng mặt đập m 7,00 

- Kết cấu đập mái đứng  
Tường đứng bằng cọc 

ván BT dự ứng lực 

- Kết cấu đập mái nghiêng  
Đập đất, gia cố mái 

bằng tấm lát trồng cỏ 

3 KÊNH CHUYỂN DÒNG   

- Chiều dài kênh dẫn  165,0 

- Chiều rộng đáy kênh dẫn  15,0 

- Cao độ đáy kênh dẫn  -4,10 

- Hệ số mái kênh  3,00 

4 CẦU CÔNG TÁC   
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- Tổng chiều dài cầu 3 - nhịp m 111,70 

- Rộng mặt cầu m 3,00 

5 KHU NHÀ QUẢN LÝ   

- Diện tích nhà quản lý m2 659 

- Diện tích khuôn viên m2 1800 

1.2 BẢNG TỔNG HỢP 

1.2.1.1 Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

Bảng 2.  Bảng chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 
THÔNG SỐ  

I/. GIỚI THIỆU CHUNG   

- Tên công trình Cống KST Cây Khô 

- Địa điểm xây dựng Quận Bình Chánh, TP. HCM 

- Cấp công trình Cấp I 

- Cấp đường thủy nội địa Cấp III 

- Chủ đầu tư 
Trung tâm điều hành chương 

trình chống ngập nước TPHCM 

- Nhà đầu tư 
Công ty TNHH Trung Nam BT 

1547 

- 
Đơn vị tư vấn lập TKBVTC Viện Khoa học Thủy lợi miền 

Nam 

- Vị trí xây dựng công trình 

Nằm trên rạch Cây Khô cách 

ngã ba rạch Cây Khô – rạch 

Tôm khoảng 0,2km, thuộc xã Đa 

Phước, huyện Bình Chánh và xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà Bè 

 

II/. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH  

- Kiểm soát mực nước triều trong vùng dự án không vượt quá mực nước khống chế. 

- 

Kết hợp vận hành với các công trình khác trong hệ thống để chủ động hạ thấp mực 

nước trong kênh rạch tạo dung tích trữ nước mưa, hỗ trợ tăng khả năng tiêu thoát 

nước mưa của hệ thống cống nội thị. 

- Đảm bảo giao thông thủy qua lại với cấp đường sông là cấp III. 

- 
Cùng với các công trình khác trong hệ thống để thau rửa nước cải tạo môi trường 

thành phố. 
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III/. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ   

- Tần suất Q, mực nước max thiết kế kết cấu và nền  % 0,50% 

- Tần suất Q, mực nước min thiết kế kết cấu và nền   % 97,00% 

- 
Tần suất mực nước cao thiết kế giao thông thuỷ 

(lũy tích mực nước giờ) % 5,00% 

- 
Tần suất mực nước thấp thiết kế giao thông thuỷ 

(lũy tích mực nước giờ) % 98,00% 

IV/. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH   

- Cống Kiểm soát triều kết hợp âu thuyền 

- Dạng kết cấu cống: Cống lộ thiên 

1.2.1.2 Tiên lượng xây dựng 

Bảng 3.  Bảng khối lượng chính  

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Bê tông các loại m3 54.051,23 

2 Thép tròn các loại tấn 2.870,59 

3 Thép hình các loại tấn 4.228,18 

4 Đá dăm các loại m3 4.021,15 

5 Vải địa kỹ thuật m2 96.910,10 

6 Rọ đá Rọ 6.307,00 

7 Cọc, cừ BTCT m 72.978,00 

8 Cừ thép m 46.024,00 

9 Đất đào m3 121.291,52 

10 Cát đắp m3 31.126,90 

1.2.1.3 Bảng tổng hợp vật tư, thiết bị yêu cầu 

Bảng 4.  Tổng hợp thiết bị thi công chính 

TT Tên thiết bị  
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Sử 

dụng 

Dự 

phòng 

Tổng 

cộng 

1 Xà lan chở đất cái 3 0 2 

2 
Xà lan tải trọng 600 - 1000 tấn (vận chuyển, lắp 

đặt của van) 
cái 2 0 2 

3 Xà lan + xáng cạp gầu >0,8m3 Bộ 3 0 2 
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TT Tên thiết bị  
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Sử 

dụng 

Dự 

phòng 

Tổng 

cộng 

4 Xà lan + cẩu ≥ 40T Bộ 3 0 2 

5 Xà lan + cẩu 150T để tổ hợp cửa van Bộ 2 0 2 

6 Bộ thiết bị thi công cọc Khoan nhồi Bộ 3 1 4 

7 Búa diezen đóng cọc ly tâm Bộ 2 0 2 

8 Búa rung đóng cừ larsen Cái 3 0 3 

9 Bộ búa rung xói đóng cửa BTCT Dự ứng lực Cái 2 0 2 

10 Bộ phao bè trải vải địa kỹ thuật Bộ 1 0 1 

11 Bộ phao bè thả rọ đá Bộ 1 0 1 

12 Cẩu bánh lốp 25-30T cái 2 0 1 

13 Ô tô tự đổ 7 tấn cái 4 1 5 

14 Máy đào 0,5 - 0,7m3 cái 2 0 2 

15 Máy ủi 108 CV cái 1 0 1 

16 Máy đầm 9T cái 1 0 1 

17 Máy máy đầm cóc cái 1 1 2 

18 Máy đầm dùi cái 5 1 6 

19 Máy đầm bàn cái 3 1 4 

20 Trạm trộn bê tông ≥ 120m3/h cái 1 0 1 

21 Máy trộn bê tông 500 L cái 4 1 5 

22 Máy bơm bê tông cái 2 1 3 

23 Máy hàn 250A-300A cái 4 1 5 

24 Máy cắt thép cái 4 1 5 

25 Bàn uốn thép cái 3 1 4 

26 Trạm điện ≥ 400KVA cái 1 0 1 

27 Máy thủy bình cái 3 0 3 

28 Máy kinh vĩ cái 3 0 3 

29 Máy bơm nước 200m3/h cái 3 1 4 

Bảng trên là tổng hợp các thiết bị thi công chính cho toàn bộ công trình. Tùy theo tiến 

độ thi công từng hạng mục sẽ huy động chủng loại và số lượng cho phù hợp 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN ĐỂ LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

2.1.1 Vị trí địa lý 

2.1.1.1 Vùng dự án 

Vùng dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí 

hậu” là Vùng 1A thuộc Vùng I của Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM (QH 

1547),  bảo vệ cho khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 570 km2, 

được giới hạn bởi: phía Bắc giáp với rạch Tra; phía Nam giáp với tỉnh Long An; phía Tây 

giáp với kênh An Hạ; phía Đông giáp với sông Sài Gòn và Nhà Bè; thuộc địa bàn các 

quận/huyện: quận 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, 

Bình Chánh, Nhà Bè,  Bình Thạnh, Hóc Môn. 

2.1.1.2 Cống KST Cây Khô 

Công trình “Cống kiểm soát triều Cây Khô” nằm trên rạch Cây Khô cách ngã ba rạch 

Cây Khô – rạch Tôm khoảng 0,2km, thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. 

Vị trí dự  kiến xây dựng cống nằm trên rạch Cây Khô, gần điểm giao với rạch Tôm. Phía 

bờ tả thuộc địa phận hành chính xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè, bờ hữu thuộc xã Phong Phú 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM. 

Tọa độ dự kiến: 10º40’26” vĩ độ Bắc, 106o40’47” kinh độ Đông.  

Tọa độ VN2000: 601.541,7; 1.180.546,7. 

2.1.2 Đặc điểm điều kiện địa hình, địa mạo khu vực xây dựng công trình. 

Về mặt tổng thể, khu vực nghiên cứu nằm trên vùng hạ lưu của lưu vực sông Đồng Nai 

và sông Vàm Cỏ. Đây là vùng chuyển tiếp từ vùng gò đồi Đông Nam Bộ. Cao độ địa hình 

biến thiên từ cao trình + 30,00m (vùng phía Bắc Củ Chi, Thủ Đức) đến +0,5m (phía Nam 

quận 7, huyện Nhà Bè, cần Đước, Cần Giuộc). Độ dốc địa hình thấp dần từ Bắc Đông Bắc 

đến Tây Tây Nam. 

Cống Cây Khô dự kiến xây dựng khu vực thuộc xã Đa Phước thuộc huyện Bình Chánh 

và xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, thuộc vùng thấp, địa hình tương đối thấp và bằng phẳng, bị 

chia cắt bởi mạng lưới sông chằng chịt. Cao độ mặt đất thay đổi từ 0,31,8m, trung bình là 

1,01,5m, bị chi phối bởi chế độ bán nhật triều của sông rạch và rất thuận lợi trong việc lợi 

dụng triều để dẫn nước tưới, tiêu tự chảy và cải tạo đất.  

Địa hình lòng sông khu vực dự kiến xây dựng công trình thuộc đoạn đoạn sông cong có 

hình dạng lòng chảo, địa hình lòng sông đoạn này tương đối ổn định cao độ đáy sông vào 

khoảng  -7,0 ÷ -10,70m. 

Chiều rộng lòng sống khi vực dự kiến đặt cống có chiều rộng khoảng 150-180,0m 
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2.1.3 Địa chất công trình 

2.1.3.1 Cấu trúc địa chất và hoạt động địa động lực hiện đại 

Vùng Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng huyện Nhà Bè nằm ở phần Đông Nam của đới 

chuyển tiếp giữa bồn sụt trũng Cửu Long và Đới nâng Đà Lạt, kẹp giữa sông Vàm Cỏ Đông 

và sông Sài Gòn. Hoạt động kiến tạo này hiện ổn định từ cuối Kainozoi và khu vực có tốc độ 

hạ thấp chậm khiến quá trình đầm lầy hóa trong khu vực phát triển mạnh trong thời gian 

tương đối ngắn chủ yếu vào cuối Đệ tứ.  

Cấu trúc địa chất khu vực cũng mang đặc điểm của đới chuyển tiếp này với các vùng gò 

đồi sót ở phía Đông – Đông Bắc (vùng Nhơn Trạch – Long Thành) và nền trầm tích cổ nằm 

nông đến lộ thiên từ khu vực quận 4 đến quận 1 ở phía Bắc. Sông Nhà Bè tại khu vực nghiên 

cứu cùng sông Sài Gòn là di chứng nằm dọc hướng phát triển của đứt gãy kiến tạo lớn nhất 

trong vùng: đứt gãy Bà Rịa – Lộc Ninh, quyết định hình thái kiến tạo của đới chuyển tiếp nói 

trên. 

Đới sụt trũng Cửu Long là rìa Nam của vết toạc Wang Chao thuộc đứt gãy Mea Ping – 

Wang Chao trong chính mảng Indochina, kéo dài về hướng Tây Bắc đến tận Myanmar, hình 

thành trong quá trình dịch chuyển mảng Indochina đâm vào mảng Nam Trung hoa. 

Phân đới động đất khu vực cho thấy công trình nghiên cứu nằm trong đới động đất 

Thuận Hải – Minh Hải có chấn cấp đến 5,5-6,5 tương ứng với 4-5 độ Richter. Lớp sét mềm 

yếu của khu vực đầm lầy hóa có tác dụng giảm đáng kể năng lượng sóng ngang, nhưng tính 

lưu biến cao có ảnh hưởng đến độ lún cục bộ dưới tác dụng của sóng đứng. 

Các hoạt động động đất gần đây nhất từ năm 80-82 đến 2005-2009 vừa qua tại khu vực 

phía Nam và vùng Thành phố Hồ Chí Minh (rõ nhất trong các tháng 8-9 và 11 năm 2005) với 

tâm chấn ở ngoài khơi Thuận Hải và vịnh Thái Lan cho thấy khả năng tái hoạt động kiến tạo 

mảng Indochina sau khoảng 15 triệu năm tạm ngừng. 

2.1.3.2 Địa chất công trình 

Địa tầng trong phạm vi khảo sát có thành phần tương đối phức tạp, trong phạm vi khảo 

sát đến độ sâu 70.0m gồm có các lớp đất có thành phần, tính chất cơ lý, bề dầy và diện phân 

bố khác nhau. 
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Hình 3.  Bình đồ vị trí hố khoan khảo sát địa chất 

2.1.3.2.1 Địa chất công trình (vị trí trụ cống HK1, HK2, HK3) 

Qua công tác khảo sát, mô tả tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, có thể 

phân chia đất nền trong khu vực khảo sát thành các lớp đất như sau:  

 Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh. Lớp này có bè dày khoảng 10,5m. 

 Lớp 2: Á sét màu xám xanh, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Lớp này có 

bề dày trung bình khoảng 4,6m 

 Lớp 3: Á cát lẫn sỏi sạn nâu vàng, xám xanh, đỏ hồng, trạng thái dẻo. Lớp này có bề 

rộng trung bình khoảng 29,2m. 

 Lớp 4a: Á sét màu xám xanh, xám nâu, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Lớp này có bề 

dày khoảng 4,2m 

 Lớp 4b: Sét màu xám tro, lẫn ít sạn sỏi, trạng thái dẻo mềm. Lớp này chỉ xuất hiện tại 

hố khoan HK3 từ độ sâu 25 – 29m. 

 Lớp 4: Sét màu nâu vàng loang lổ xám trắng, trạng thái cứng. Lớp này khi khoan hết 

chiều sâu vẫn chưa phát hiện đáy lớp. 
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Hình 4. Mặt cắt ngang địa chất công trình qua hố khoan HK1, HK2, HK3 

Số liệu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng được tổng hợp theo từng 

lớp và trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 5.  Bảng số liệu chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 

Chỉ tiêu cơ lý 
Ký 

 hiệu 
Đơn vị 

Lớp 1 

Bùn sét 

Lớp 2 

Á sét 

Lớp 3 

Á cát 

Lớp 4a 

Á sét 

Lớp 4b 

Sét 

Lớp 4 

Sét 

1. Thành phần hạt    

 

   

 

 

 

 

Hàm lượng hạt sạn P % - 2.1 8.3 0.1 7.2 - 

Hàm lượng hạt cát P % 7.8 37.7 74.3 44.2 10.3 15.3 

Hàm lượng hạt bụi Ps % 39.3 29.0 8.2 30.9 21.4 36.6 

Hàm lượng hạt sét P % 52.9 31.2 9.3 24.8 61.2 48.0 

2. Độ ẩm tự nhiên W % 73.64 23.35 17.71 20.60 32.26 17.38 

3. Dung trọng tự nhiên         

Tiêu chuẩn W
tc g/cm3 1.48 2.01 2.10 2.06 1.89 2.12 

Tính toán WII
tt g/cm3 1.46 - 2.09 - - 2.11 

 WI
tt g/cm3 1.45 - 2.08 - - 2.10 

4. Dung trọng bão hoà  

bh 

g/cm3 1.53 2.01 2.11 2.07 1.90 2.14 

5. Dung trọng khô c g/cm3 0.85 1.63 1.78 1.71 1.43 1.81 
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Chỉ tiêu cơ lý 
Ký 

 hiệu 
Đơn vị 

Lớp 1 

Bùn sét 

Lớp 2 

Á sét 

Lớp 3 

Á cát 

Lớp 4a 

Á sét 

Lớp 4b 

Sét 

Lớp 4 

Sét 

6. Tỉ trọng   2.58 2.64 2.65 2.68 2.69 2.72 

7. Độ rỗng n % 66.9 38.3 32.7 36.4 47.0 33.5 

8. Hệ số rỗng e  2.023 0.621 0.485 0.572 0.886 0.503 

9. Độ bão hoà G % 94.0 99.1 96.7 96.6 97.9 93.8 

10. Giới hạn chảy WL % 55.62 30.69 20.41 30.58 43.25 48.48 

11. Giới hạn dẻo WP % 27.73 16.57 14.59 17.10 18.88 21.06 

12. Chỉ số dẻo IP % 27.89 14.12 5.83 13.48 24.37 27.42 

13. Độ sệt B  1.65 

 

0.48 0.49 0.26 0.55 -0.13 

14. Góc ma sát trong         

Tiêu chuẩn tc độ 4035’ 16017’ 19013’ 17042’ 14002’ 21016’ 

Tính toán II
tt độ 3052’ - 18043’ 16031’ - 20046’ 

 I
tt độ 3025’ - 18026’ 15042’ - 20027’ 

15. Lực dính         

Tiêu chuẩn Ctc kG/cm2 0.08 0.16 0.10 0.16 0.16 0.22 

Tính toán CII
tt kG/cm2 0.07 - 0.09 0.14 - 0.21 

 CI
tt kG/cm2 0.07 - 0.08 0.12 - 0.20 

16. Hệ số nén lún aP1 cm2/kG 0.659 0.067 0.064 0.070 0.072 0.042 

 aP2 cm2/kG 0.467 0.053 0.048 0.056 0.055 0.032 

 aP3 cm2/kG 0.279 0.033 0.027 0.037 0.031 0.018 

 aP4 cm2/kG 0.117 0.013 0.011 0.014 0.013 0.007 

 aP5 cm2/kG 0.041 0.004 0.003 0.004 0.004 0.001 

17. Hệ số thấm K20 x10-6 cm/s 4.27 8.48 51.63 7.31 8.39 1.16 

2.1.3.2.2 Địa chất công trình (vị trí âu thuyền HK4, HK5) 

Qua công tác khảo sát, mô tả tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng, có thể 

phân chia đất nền trong khu vực khảo sát thành các lớp đất như sau:  

 Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh, xám nâu. Lớp này có bè dày khoảng 14,4m. 

 Lớp 2: Á sét màu nâu đỏ ,xám đen, xám vàng trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Lớp 

này có bề dày trung bình khoảng 4,3m 

 Lớp 3: Á cát lẫn sỏi sạn xám vàng, xám nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo. Lớp này có bề 

rộng trung bình khoảng 32,8m. 

 Lớp 4: Sét màu nâu vàng loang lổ xám trắng, trạng thái cứng. Lớp này khi khoan hết 

chiều sâu vẫn chưa phát hiện đáy lớp. 
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Hình 5. Mặt cắt dọc địa chất công trình qua hố khoan HK4, HK5 

Số liệu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng được tổng hợp theo từng 

lớp và trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 6.  Bảng số liệu chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 

Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Lớp 1 

Bùn sét 

Lớp 2 

Á sét 

Lớp 3 

Á cát 

Lớp 4 

Sét  
1. Thành phần hạt    

 

   

 Hàm lượng hạt sạn P % - 8.3 6.3 0.2 

Hàm lượng hạt cát P % 3.7 61.1 79.0 15.3 

Hàm lượng hạt bụi P % 34.4 10.9 7.1 43.8 

Hàm lượng hạt sét P % 61.9 19.7 7.6 40.7 

2. Độ ẩm tự nhiên W % 77.35 20.65 16.74 16.92 

3. Dung trọng tự nhiên       

Tiêu chuẩn W
tc g/cm3 1.50 2.04 2.09 2.12 

Tính toán WII
tt g/cm3 1.49 - 2.08 2.11 

 WI
tt g/cm3 1.49 - 2.07 2.10 

4. Dung trọng bão hoà bh g/cm3 1.51 2.05 2.11 2.14 

5. Dung trọng khô c g/cm3 0.84 1.69 1.79 1.82 

6. Tỉ trọng   2.54 2.66 2.64 2.70 

7. Độ rỗng n % 66.8 36.5 32.2 32.8 

8. Hệ số rỗng e  2.010 0.575 0.474 0.488 

9. Độ bão hoà G % 97.7 95.5 93.3 93.7 
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Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Lớp 1 

Bùn sét 

Lớp 2 

Á sét 

Lớp 3 

Á cát 

Lớp 4 

Sét  
10. Giới hạn chảy WL % 54.51 23.93 19.85 49.94 

11. Giới hạn dẻo WP % 26.04 16.26 14.14 20.01 

12. Chỉ số dẻo IP % 28.47 7.67 5.71 29.93 

13. Độ sệt B  1.80 0.57 0.43 -0.10 

14. Góc ma sát trong       

Tiêu chuẩn tc độ 4057’ 16052’ 19048’ 21032’ 

Tính toán II
tt độ 4037’ - 19010’ 21011’ 

 I
tt độ 4024’ - 18047’ 20058’ 

15. Lực dính       

Tiêu chuẩn Ctc kG/cm2 0.08 0.16 0.09 0.22 

Tính toán CII
tt kG/cm2 0.07 - 0.08 0.21 

 CI
tt kG/cm2 0.07 - 0.07 0.21 

16. Hệ số nén lún aP1 cm2/kG 0.650 0.070 0.061 0.039 

 aP2 cm2/kG 0.449 0.056 0.045 0.030 

 aP3 cm2/kG 0.274 0.037 0.025 0.017 

 aP4 cm2/kG 0.115 0.014 0.010 0.006 

 aP5 cm2/kG 0.045 0.004 0.002 0.001 

17. Hệ số thấm K20 x10-6cm/s 4.22 9.82 5.44 3.34 

2.1.3.2.3 Kết quả thí nghiệm ba trục 

 Kết quả thí nghiệm ba trục cố kết không thoát nước (kiểu CU) được tổng hợp lại và 

được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 7.  Kết quả thí nghiệm ba trục cố kết không thoát nước (CU) 

STT 
Hố 

khoan 

Số hiệu 

mẫu 

Độ sâu lấy 

mẫu 

Kết quả thí nghiệm cố kết không thoát nước (Kiểu 

CU) 

CU CCU ’
CU C’CU 

(m) độ kN/m2 độ kN/m2 

a. Vị trí trụ cống 

 Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh 

1 HK2 2-2 3,4 – 4,0 10003’ 12,8 18020’ 9,50 

 Lớp 4: Sét màu nâu vàng, loang lổ xám trắng, trạng thái cứng 

4 HK3 3-25 49,4 - 50 21037’ 127,00 30044’ 115,10 

b. Vị trí âu thuyền 

 Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh, xám nâu 
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STT 
Hố 

khoan 

Số hiệu 

mẫu 

Độ sâu lấy 

mẫu 

Kết quả thí nghiệm cố kết không thoát nước (Kiểu 

CU) 

CU CCU ’
CU C’CU 

(m) độ kN/m2 độ kN/m2 

a. Vị trí trụ cống 

 Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh 

1 HK4 4-5 9,4 – 10,0 11004’ 14,9 17045’ 12 

2.1.3.2.4 Kết quả thí nghiệm nén cố kết một trục 

Kí 

hiệu  

mẫu 

Độ sâu 

Hệ số cố kết ứng với từng cấp áp lực  

CV(0.125) CV(0.25) CV(0.5) CV(1.0) CV(2.0) CV(4.0) CV(8.0) CV(16.0) 

10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 10-4cm2/s 

3.4.1. Vị trí trụ cống 

Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh 

1-4 7.4-8.0 14.71 14.13 8.97 4.20 3.09 3.15 - - 

2-1 1.4-2.0 13.41 11.13 7.41 3.72 2.62 3.09 - - 

3-3 5.4-6.0 8.10 7.26 5.64 3.93 2.99 3.35 - - 

Lớp 4a: Á sét màu xám xanh, xám nâu, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng 

2-24 47.8-48.0 - - 10.30 9.35 6.92 4.90 4.35 4.44 

3.4.2. Vị trí âu thuyền 

Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh, xám nâu 

4-3 5.4-6.0 8.87 7.96 5.34 3.15 2.25 2.37 - - 

5-7 13.4-14.0 14.48 10.14 6.44 3.69 2.39 1.75 - - 

Lớp 4: Sét màu nâu vàng loang lỗ xám trắng, trạng thái cứng 

4-23 45.8-46.0 - - 9.42 8.34 6.70 5.10 4.59 5.12 

2.1.3.2.5 Kết quả thí nghiệm nén nở hông 

a. Vị trí trụ cống: 

STT Hố khoan Kí hiệu mẫu 
Độ sâu 

thí nghiệm 

Sức kháng nén nở hông 

của đất 

qu 

   (mét) (kG/cm2) 

Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh 
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STT Hố khoan Kí hiệu mẫu 
Độ sâu 

thí nghiệm 

Sức kháng nén nở hông 

của đất 

qu 

   (mét) (kG/cm2) 

1 HK1 1-2 3.4-4.0 0.210 

2  1-4 7.4-8.0 0.207 

3  1-6 11.4-12.0 0.213 

4  1-8 15.4-16.0 0.181 

5 HK2 2-1 1.4-2.0 0.181 

6  2-2 3.4-4.0 0.170 

7 HK3 3-1 1.4-2.0 0.152 

8  3-3 5.4-6.0 0.252 

Lớp 2: Á sét màu xám xanh, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng 

1 HK1 1-10 19.8-20.0 0.596 

2 HK2 2-4 7.8-8.0 0.428 

b. Vị trí âu thuyền: 

STT Hố khoan Kí hiệu mẫu 
Độ sâu 

thí nghiệm 

Sức kháng nén nở hông 

của đất 

qu 

   (mét) (kG/cm2) 

Lớp 1: Bùn sét màu xám xanh, xám nâu 

1 HK4 4-1 1.4-2.0 0.152 

2  4-3 5.4-6.0 0.211 

3  4-5 9.4-10.0 0.170 

4  4-7 13.4-14.0 0.225 

5 HK5 5-1 1.4-2.0 0.128 

6  5-3 5.4-6.0 0.240 

7  5-5 9.4-10.0 0.192 

8  5-7 13.4-14.0 0.300 

Lớp 2: Á sét màu nâu đỏ, xám đen, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng 

1 HK4 4-9 17.8-18.0 0.585 

2 HK5 5-9 17.8-18.0 0.509 
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2.1.4 Địa chất thủy văn 

2.1.4.1 Nước mặt 

Về thủy văn, nằm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất đa dạng. Sông Ðồng Nai Bắt nguồn từ cao 

nguyên Lâm Viên, hợp lưu bởi nhiều sông khác, có lưu vực lớn, khoảng 45.000 km². Với lưu 

lượng bình quân 20–500 m³/s, hàng năm cung cấp 15 tỷ m³ nước, sông Đồng Nai trở thành 

nguồn nước ngọt chính của thành phố. Sông Sài Gòn bắt nguồn từ vùng Hớn Quản, chảy 

qua Thủ Dầu Một đến Thành phố Hồ Chí Minh, với chiều dài 200 km và chảy dọc trên địa 

phận thành phố dài 80 km. Sông Sài Gòn có lưu lượng trung bình vào khoảng 54 m³/s, bề 

rộng tại thành phố khoảng 225 m đến 370 m, độ sâu tới 20 m. Nhờ hệ thống kênh Rạch Chiếc, 

hai con sông Đồng Nai và Sài Gòn nối thông ở phần nội thành mở rộng. Một con sông nữa 

của Thành phố Hồ Chí Minh là sông Nhà Bè, hình thành ở nơi hợp lưu hai sông Đồng Nai và 

Sài Gòn, chảy ra biển Đông bởi hai ngả chínhSoài Rạp và Gành Rái. Trong đó, ngả Gành Rái 

chính là đường thủy chính cho tàu ra vào bến cảng Sài Gòn. Ngoài các con sông chính, Thành 

phố Hồ Chí Minh còn có một hệ thống kênh rạch chằng chịt: Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, 

Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh 

Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi...Hệ thống sông, kênh rạch giúp Thành phố Hồ Chí Minh trong việc 

tưới tiêu, nhưng do chịu ảnh hưởng dao động triều bán nhật của biển Ðông, thủy triều thâm 

nhập sâu đã gây nên những tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp và hạn chế việc tiêu thoát 

nước ở khu vực nội thành. 

2.1.4.2 Nước dưới đất 

Nhờ trầm tích Pleistocen, khu vực phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh có được lượng 

nước ngầm khá phong phú. Nhưng về phía nam, trên trầm tích Holocen, nước ngầm thường bị 

nhiễm phèn, nhiễm mặn. Khu vực nội thành cũ có lượng nước ngầm đáng kể, tuy chất lượng 

không thực sự tốt, vẫn được khai thác chủ yếu ở ba tầng: 0–20 m, 60–90 m và 170–200 m 

(tầng trầm tích Miocen). Tại Quận 12, các huyện Hóc Môn và Củ Chi, chất lượng nước tốt, 

trữ lượng dồi dào, thường được khai thác ở tầng 60–90 m, trở thành nguồn nước bổ sung quan 

trọng 

Kết quả thí nghiệm phân tích mẫu nước ăn mòn bê tông được tiến hành trên 6 mẫu 

nước. Trong đó có 3 mẫu nước ngầm – kí hiệu mẫu là M2, M4, M6 – được lấy từ hố khoan 

HK3, HK8 và HK18; 3 mẫu nước mặt - kí hiệu mẫu là M1, M3, M5 – được lấy tại vị trí các 

hố khoan HK3, HK8, HK18. Kết quả cụ thể của từng chỉ tiêu thí nghiệm được tổng hợp và 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 8.  Bảng Kết quả phân tích mẫu nước ăn mòn bê tông 

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị 

Kết quả thí nghiệm 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 Hàm lượng ion Cl- mg-dl % 80.622 80.944 80.403 80.273 81.228 76.813 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn_L%C3%A2m_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn_L%C3%A2m_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%9Bn_Qu%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_So%C3%A0i_R%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B2ng_T%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%AAnh_Nhi%C3%AAu_L%E1%BB%99c_-_Th%E1%BB%8B_Ngh%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%AAnh_T%C3%A2n_H%C3%B3a_-_L%C3%B2_G%E1%BB%91m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%AAnh_T%C3%A0u_H%C5%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_tri%E1%BB%81u
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https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A7_Chi


 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      19 

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị 

Kết quả thí nghiệm 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

2 Hàm lượng ion HCO3
- mg-dl % 6.998 4.740 7.540 6.380 6.842 6.668 

3 Hàm lượng ion CO3
2- mg-dl % 0.130 0.023 0.157 0.109 0.125 0.118 

4 Hàm lượng ion SO4
2- mg-dl % 12.251 14.294 11.900 13.238 11.805 16.401 

5 Hàm lượng ion K+ mg-dl % 9.837 6.239 12.377 11.968 13.624 11.128 

6 Hàm lượng ion Na+ mg-dl % 17.046 12.502 19.903 22.752 24.106 22.754 

7 Hàm lượng ion Ca2+ mg-dl % 20.218 5.064 16.787 21.736 20.778 19.007 

8 Hàm lượng ion Mg2+ mg-dl % 44.411 15.020 48.287 42.308 39.524 46.489 

9 Hàm lượng ion Fe3+ mg-dl % 8.487 61.176 2.646 1.236 1.971 0.621 

10 Tổng độ cứng mg-dl/ l 14.605 1.271 16.535 11.101 10.701 15.468 

11 Độ cứng tạm thời mg-dl/ l 0.841 0.065 0.652 0.065 0.659 0.904 

12 Độ cứng vĩnh viễn mg-dl/ l 13.764 1.206 15.883 11.036 10.042 14.656 

13 Tổng độ khoáng hóa mg/ l 1022.050 698.270 999.390 892.900 888.285 1063.530 

14 Lượng tạp chất hữu cơ mg/ l 1.200 12.100 2.400 10.400 3.200 10.400 

15 Lượng cặn không tan mg/ l 30.700 1627.700 62.500 281.200 199.000 235.600 

16 Lượng muối hòa tan mg/ l 1712.000 1556.000 1054.000 1218.000 1270.000 1362.000 

17 pH  6.700 7.100 6.700 7.000 6.990 7.010 

Kết quả phân tích mẫu nước ăn mòn bê tông của 6 mẫu nước, bao gồm 3 mẫu nước mặt 

và 3 mẫu nước ngầm, cho kết quả các mẫu nước đều có dấu hiệu ăn mòn khử kiềm, không ăn 

mòn acid, không ăn mòn sulfat, không ăn mòn magie và không ăn mòn cacbonic với các loại 

kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 

 Chi tiết xem Báo cáo kết quả khảo sát địa chất 

2.1.5 Các ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình 

- Địa chất của khu vực khảo sát từ mặt đất tự nhiên đến hết độ sâu khảo sát có nhiều 

lớp đất khác nhau và phân bố khá phức tạp. Trừ lớp đất đắp, lớp bùn sét và á sét ở 

bên trên thì các lớp đất bên dưới là á cát và sét. 

- Với đặc điểm địa chất điển hình của khu vực xây dựng, tùy theo yêu cầu, mức độ 

cũng như cảnh quan công trình dự kiến xây dựng mà có thể lựa chọn dạng kiến trúc 

công trình, biện pháp xử lý đất nền cũng như chọn phương án móng cho phù hợp. 
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- Khi thi công công trình cần chú ý đến vấn đề thời tiết, thủy lực, địa chất thủy văn và 

đặc điểm địa chất của khu vực để thiết kế công trình cho hợp lý.  

- Đối với các hố khoan trên cạn, đơn vị khảo sát đã tiến hành đo mực nước ngầm 

nhưng vì ảnh hưởng của thủy triều làm mực nước ngầm thay đổi không ổn định nên 

không thể xác định được chính xác cao độ mực nước ngầm trong các hố khoan này. 

- Kết quả phân tích mẫu nước ăn mòn bê tông của 6 mẫu nước, bao gồm 3 mẫu nước 

mặt và 3 mẫu nước ngầm, cho kết quả các mẫu nước đề có dấu hiệu ăn mòn khử 

kiềm, không ăn mòn acid, không ăn mòn sulfat, không ăn mòn magie và không ăn 

mòn cacbonic với các loại kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Kết quả cụ thể từng 

mẫu nước và công thức Kurlov tương ứng được trình bày trong phần phụ lục kèm 

theo. 

2.1.6 Điều kiện khí tượng, thủy văn trong khu vực dự án 

2.1.6.1 Điều kiện khí tượng 

a. Khí hậu. 

TPHCM nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng ẩm, luân phiên ảnh hưởng 

bởi hai mùa gió chủ yếu là Đông Bắc và Tây Nam và phân hóa sâu sắc giữa hai mùa trong năm 

bởi chế độ mưa. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực vừa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu tín phong 

đặc trưng cho đới nội chí tuyền, và chịu sự chi phối ưu thế của hòan lưu gió mùa khu vực ven 

biển miền Đông Nam Bộ, lại là thành phố đông dân và công nghiệp phát triển, nên ngoài những 

đặc điểm chung của toàn vùng, khí hậu TP.HCM cũng có những nét đặc trưng riêng biệt. Từ 

tháng XI/XII-IV/V năm sau, thành phố chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Đông-Bắc ứng với 

các khối không khí đã trở thành nhiệt đới hóa tương đối ổn định nên là mùa khô nóng bức và khô 

hạn. Từ tháng V-XI, khu vực lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai luồng gió mùa Tây-Nam từ vịnh 

Bengan lên vào đầu mùa và từ Nam Thái Bình Dương tới vào giữa và cuối mùa. Những luồng gió 

mùa này phải đủ mạnh để chiếm ưu thế đối với tín phong Bắc Bán Cầu có hướng ngược lại để 

gây mưa trong suốt cả mùa mưa. 

- Gió:  

Theo xu thế chung của hai hướng gió mùa, hàng năm, khu vực TP.HCM thường xuyên 

xuất hiện các hướng gió chính sau:  

Hướng gió Đông-Bắc, từ tháng XI/XII-IV/V, là hướng gió chủ yếu thổi vào mùa khô, 

mang theo hơi lạnh từ phía Bắc về và đã bị nhiệt đới hóa nên trở thành khô nóng.  

Hướng gió Tây Nam, từ tháng V-XI, là hướng gió thịnh hành trong mùa mưa, thổi từ vịnh 

Bengan lên, mang theo hơi ẩm và là nguyên nhân chính trong suốt mùa mưa.  

Ngoài ra, trên khu vực TP.HCM còn xuất hiện các hướng gió phụ khác không liên lục như 

gió Nam, gió Đông…, chủ yếu từ biển thổi vào. 

Tồc độ gió bình quân biến đổi trong khoảng từ 1,5-3,0 m/s, có xu thế tăng dần khi ra biển 

(Cần Giờ-Nhà Bè) và giảm dần khi vào sâu trong đất liền (Hóc Môn, Củ Chi). Tốc độ gió lớn 

nhất có thể đạt được 20-25 m/s, xuất hiện trong bão và xoáy lốc. 

- Nhiệt độ: 
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 Do nằm gần xích đạo, trực tiếp ảnh hưởng bởi chế độ nhiệt vùng nhiệt đới, khu vực 

TPHCM có nền nhiệt độ chung cao và khá đồng nhất theo không gian. Sự phân hóa nhiệt độ theo 

mùa trong năm không nhiều (3-4 0C), với một sự tăng nhẹ đầu mùa mưa (tháng IV-V, trên 29,0 
0C) và một sự giảm nhẹ vào đầu mùa khô (tháng XII-I), khoảng 26,00C). Đặc điểm quan trọng 

nhất trong chế độ nhiệt ở đây có lẽ là sự phân hóa nhiệt độ trong một ngày đêm, đặc biệt là vùng 

ven biển. Nếu như ban ngày, nhiệt độ có thể lên đến 33-35 0C, thì vào ban đêm, nhiệt độ giảm 

xuống chỉ còn 22-240C, chênh lệch đến 100C. Nhiệt độ tối cao có thể đạt đến 40,0 0C và xuống 

dưới 15 0C. 

- Bốc hơi: 

Với nhiệt độ cao, nắng nhiều, lượng bốc hơi trên khu vực TP.HCM nhìn chung lớn, đạt 

trên 1.200 mm/năm, tùy nơi. Bốc hơi cao hơn ở vùng ven biển, đồng bằng và thành phố lớn 

(1.300-1.350 mm) và có xu thế giảm dần khi lên vùng đồi cao, rừng nhiều (1.100-1.150 mm). 

Trong năm, các tháng mùa khô có lượng bốc hơi đạt từ 130-160 mm/tháng và giảm chỉ còn từ 70-

90 mm/tháng vào các tháng mùa mưa. 

- Độ ẩm: 

Khu vực TP.HCM có độ ẩm trung bình đạt từ 78-80%, do nắng nhiều, nhiệt độ cao. Trong 

năm, mùa mưa có độ ẩm cao hơn hẳn so với mùa khô (85-88%/70-75%). Độ ẩm tháng cao nhất 

có thể đạt đến 90%. Độ ẩm thấp nhất có thể xuống dưới 30%. 

- Nắng: 

Khu vực TPHCM là nơi có nhiều giờ nắng trong năm, trung bình toàn vùng có khoảng 

2600-2800 giờ nắng, tức là 7-8 giờ nắng mỗi ngày. Số giờ nắng vào mùa khô rất cao, trung bình 

260-280 giờ/tháng (8-9giờ/ngày). Mùa mưa có số giờ nắng thấp hơn hẳn, trung bình 160-

180giờ/tháng (5-6 giờ/ngày). 

b. Đặc điểm mưa 

- Mưa năm: 

Khu vực TP.HCM có lượng mưa hàng năm biến đổi trong khoảng 1.200-1.900 mm. Khu 

vực nội thành và phía Bắc, Đông- Bắc thành phố (Quận 9, Thủ Đức có lượng mưa lớn hơn cả, từ 

1.700-1.900 mm (Tân Sơn Nhất: 1.930 mm). Vùng ven biển Cần Giờ có lượng mưa nhỏ nhất 

(dưới 1.200 mm). Các vùng khác có lượng mưa thịnh hành từ 1.500-1.700 mm. 

 Hàng năm, chế độ mưa được phân thành 2 mùa rõ rệt, với mùa khô từ tháng XII-IV năm 

sau, và mùa mưa từ tháng V-XI. 

- Mưa ngày: 

Hàng năm, khu vực TP.HCM có chừng 102-150 ngày mưa. Hầu hết các ngày mưa trong 

năm đều tập trung vào mùa mưa, chiếm tới 90% tổng số ngày mưa cả năm. Các tháng từ VI - X 

đều có trên 20 ngày mưa mỗi tháng. 

Do khu vực rất ít ảnh hưởng của bão và những khối không khí có khả năng gây mưa lớn nên 

nhìn chung số ngày mưa lớn không nhiều, nhất là những ngày mưa trên 100mm. Hàng năm, trung 
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bình toàn vùng chỉ có từ 5-7 ngày mưa trên 50 mm. Số ngày có mưa trên 100mm thì lại càng ít hơn, 

trung bình hai năm mới có một lần. Tuy vậy, trong trường hợp ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới hay 

hay các tác động ngoại lai, lượng mưa từng nơi trong vùng có thể lên đến 150 mm hay hơn… Một 

khi chịu ảnh hưởng của các hoàn lưu gây mưa rộng lớn, mưa có thể xảy ra đồng thời trên diện rộng 

với cường suất cao. 

Với các trận mưa nằm ở tần suất thấp, thì thời gian và địa điểm gây mưa của từng trận hầu 

như xảy ra độc lập nhau mà không có một tương quan nào giữa chúng. Các trận mưa ở tần suất 

cao hơn có thể xảy ra trên diện rộng nhưng cũng bị triết giảm đáng kể theo không gian. 

- Mưa trận:  

Mưa trận ở khu vực TP.HCM có thể chia làm 2 dạng chính sau đây: 

- Dạng mưa giông nhiệt: Đây là dạng mưa phổ biến ở vùng nhiệt đới. Dạng mưa này hầu 

hết chiếm các trận mưa lớn trong năm. Tuy mưa giông nhiệt cũng có thể xảy ra với cường suất 

cao nhưng tổng lượng mưa nhìn chung không lớn do thời gian gây mưa thường ngắn, chỉ từ vài 

chục phút đến vài giờ. Lượng mưa này lớn nhất cũng chỉ đạt trong khoảng từ 50-100 mm, hiếm 

khi mới có thể lên đến 150 mm 

Dạng mưa do bão hay áp thấp nhiệt đới: Dạng mưa này ít xuất hiện nhưng lại cho mưa lớn 

cả về cường suất lẫn tổng lượng mưa. Mưa do bão và áp thấp thường cho mưa ở tần suất rất cao, 

với cường độ lớn và tổng lượng mưa vượt trội. Mưa do bão và áp thấp có thể đạt từ 100-200 mm, 

thậm chí trên 250 mm, song rất hiếm khi xảy ra. 

Tiêu nước đô thị được đặt ra chủ yếu với lượng mưa ở tần suất từ 10% trở lại, do vậy, mục 

tiêu phân tích và tính toán chính là mưa giông nhiệt - loại mưa rào nhiệt đới. 

Do là loại mưa rào nhiệt đới nên cường độ các trận mưa ở khu vực TP.HCM có sự biến 

thiên rất lớn theo thời gian và đôi khi, cả theo không gian. Sự triết giảm này được ghi nhận ngay 

trong từng thời khoảng 15 phút. Điều này chứng tỏ rằng, với các công trình thu nước có thời gian 

tập trung dòng chảy ngắn (dưới 30 phút) thì để tiêu thoát nước nhanh, khẩu diện cống nhận nước 

phải đủ lớn và vì vậy là không kinh tế bằng các công trình thu nước có thời gian tập trung dòng 

chảy dài hơn. Giải pháp duy nhất để thu nhỏ khẩu diện cống nhận nước là phải chấp nhận một 

thời khoảng ngắn cho phép nước ngập đường phố ngay trong mưa và sau từng thời đoạn mưa có 

cường độ cao. 

c. Các hiện tượng thời tiết đáng lưu ý khác 

Bão và áp thấp nhiệt đới: Khu vực TP.HCM nằm trong vĩ tuyến khá an toàn về bão. 

Thống kê bão trong 100 năm qua cho thấy, chỉ có 10% trong tổng số các cơn bão đổ bộ vào vùng 

biển nước ta là có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến khu vực TP.HCM, trong đó lại cũng chỉ 

có rất ít đổ bộ trực tiếp vào đây mà thôi. Bão thường xuất hiện muộn vào các tháng cuối năm, chủ 

yếu gây ra mưa lớn (200-300 mm/ngày) và gió to (cấp 9-10, tức khoảng 20-25 m/s). 

Tuy ít bão, song ở khu vực TP.HCM lại thường xuất hiện các cơn lốc có tốc độ gió rất 

lớn, đôi khi vượt quá 30 m/s. Những trận lốc như vậy chỉ xảy ra trong phạm vi hẹp và thời gian 
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ngắn nhưng lại có sức phá hoại mạnh, đặc biệt là đối với công trình xây dựng cao và nằm đơn lẻ 

như cột điện, cột antena, tháp truyền hình… 

Giông, sét và sương mù cũng là hiện tượng đáng lưu ý ở khu vực TP.HCM. Số ngày 

giông hàng năm ở khu vực này biến đổi từ 1-2 ngày (Vũng Tàu) đến trên 10 ngày ở Biên Hòa và 

trên 40 ngày (TP.HCM), tập trung chủ yếu vào các tháng mùa mưa. Sương mù cũng có biến đổi 

lớn giữa các nơi. Nếu như ở Vũng Tàu chỉ có khoảng 1 ngày sương mù thì ở Biên Hòa là gần 9 

ngày và ở TP.HCM là trên 10 ngày, xuất hiện rải rác ở tất cả các tháng trong năm. 

Ngoài ra hiện nay có hiện tượng dâng cao của mực nước biển và lượng mưa có xu hướng 

tăng do sự biển đổi khí hậu, điều này cần được xem xét, tính toán trong bài toán mô phỏng thuỷ 

lực. 

2.1.6.2 Đặc điểm thủy văn, dòng chảy 

Nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, vùng giáp ranh với các cửa sông 

đổ ra biển nên khu vực nghiên cứu ngoài việc chịu tác động của chế độ thủy văn của hệ thống 

sông Sài Gòn-Đồng Nai còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ thủy triều biển Đông. 

a. Đặc điểm thủy văn thượng nguồn: 

Sông Đồng Nai là sông chính của cả hệ thống, có chiều dài 628 km với diện tích lưu vực 

41.000 km2. Đến thác Trị An nơi xây dựng công trình hồ Trị An ở chiều dài gần 450 km Từ 

sau thác Trị An sông ảnh hưởng của thủy triều, sông trở nên rộng (500 – 3000 m) và sâu (15 – 

20m). Sông Đồng Nai đổ ra biển bằng 2 cửa chính là cửa Soài Rạp và cửa Lòng Tàu, với hình 

dạng và kích thước rất khác nhau. Cửa Soài Rạp đổ ra vịnh Soài Rạp rộng và nông (được hình 

thành chủ yếu theo quy luật động lực biển). Cửa Lòng Tàu đổ ra vịnh Ghềnh Rái lòng sâu 

vách đứng (được hình thành chủ yếu theo quy luật kiến tạo). 

Sông Đồng Nai có 4 phụ lưu lớn: Sông Bé, sông La Ngà, sông Sài Gòn và sông Vàm 

Cỏ. 

Qua các số liệu phân phối dòng chảy trong năm, phân phối dòng chảy trong điều kiện tự 

nhiên và sau khi có các công trình hồ đập ở thượng lưu cho thấy xu thế chung là dòng chảy 

mùa cạn tăng lên, dòng chảy mùa lũ giảm đi do kho tích nước. 

Khi chảy xuống hạ lưu, lượng nước nguồn này được thủy triều điều tiết lại: phân phối 

lại theo không gian và thời gian theo chu kỳ triều, có lợi cho việc sử dụng nguồn nước. Có thể 

nói trước rằng, lưu lượng điều tiết này khá bé nhỏ so với lưu lượng nước triều đẩy lên từ phía 

hạ lưu, nên dạng đường quá trình mức nước ở vùng hạ lưu phụ thuộc chủ yếu vào lưu lượng 

thủy triều. 

b. Đặc điểm thủy văn vùng hạ lưu: 

Cơ chế hoạt động chung của dòng nước ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn 

(HLĐNSG) là dòng chảy hai chiều, với các dao động theo nhịp thủy triều. Trong phần hạ lưu, 

khoảng 90% diện tích bị ảnh hưởng của dao động thủy triều và 40% bị ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn. 
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HLĐNSG cũng có một mạng lưới sông kênh khá dày. Sau Nhà Bè, sông Đồng Nai tỏa 

thành hai phân lưu chính là sông Nhà Bè và sông Lòng Tàu. Sông Nhà Bè khá rộng (từ 1.000-

1.500 m ở đoạn trên và 2.000-3.000 m ở đoạn dưới) nhưng nông (10-20 m). Sông Lòng Tàu hẹp 

hơn nhiều (200-400 m) nhưng rất sâu (30-40 m).Nối sông Nhà Bè và Lòng Tàu là mạng lưới sông 

nhỏ, ngắn, chằng chịt. Ngoài ra, vùng kẹp giữa sông Sài Gòn-Nhà Bè và Vàm Cỏ Đông-Vàm Cỏ, 

từ kênh Trảng Bàng đến cửa sông Vàm Cỏ, cũng là vùng có hệ thống kênh rạch dày và chế độ 

thủy văn-thủy lực phức tạp. Đối với vùng tiêu Tây - Nam TP. Hồ Chí Minh, các hệ thống sông 

Sài Gòn-Vàm Cỏ Đông và sông Bến Lức-kênh Đôi-kênh Tẻ, Rạch Cây Khô-Rạch Cần Giuộc-

Rạch Cát... là những hệ thống sông kênh đóng vai trò quan trọng trong giao thông thủy và tiêu 

thoát nước. 

Ngoài ra, phải kể thêm một số kênh đào ở phía Bắc như kênh Bà Hom, kênh Cầu An 

Hạ-kênh Xáng, kênh Thầy Cai... cũng là những kênh dẫn nước, tiêu chua và giao thông thủy 

khá hiệu quả. 

c. Đặc điểm thủy triều biển Đông 

Thủy triều biển Đông có biên độ rộng (3,5-4,0 m), lên xuống ngày 2 lần (bán nhật triều), 

với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân lệch nhau khá lớn. Thời gian giữa hai chân và hai đỉnh 

vào khoảng 12,0-12,5 giờ và thời gian một chu kỳ triều ngày là 24,83 giờ. 

Hàng tháng, triều xuất hiện 2 lần nước cao (triều cường) và 2 lần nước thấp (triều kém) 

theo chu kỳ trăng. Dạng triều lúc cường và lúc kém cũng khác nhau, và trị số trung bình của 

các chu kỳ ngày cũng tạo thành một sóng có chu kỳ 14,5 ngày với biên độ 0,30-0,40 m. 

Trong năm, đỉnh triều có xu thế cao hơn trong thời gian từ tháng XII-I và chân triều có xu 

thế thấp hơn trong khoảng từ tháng VII-VIII. Đường trung bình của các chu kỳ nửa tháng cũng là 

một sóng có trị số thấp nhất vào tháng VII-VIII và cao nhất vào tháng XII-I. 

Triều cũng có các dao động rất nhỏ theo chu kỳ nhiều năm (18 năm và 50-60 năm). 

Theo hệ cao độ Hòn Dấu, triều ven Biển Đông có mực nước đỉnh trung bình vào khoảng 

1,1-1,2 m, các đỉnh cao có thể đạt đến 1,3-1,4 m, và mực nước chân trung bình từ –2,8 đến –

3,0 m, các chân thấp xuống dưới –3,2 m.  

d. Sự truyền triều trong sông và nội đồng 

 Nhờ có biên độ cao tạo năng lượng lớn, lòng sông sâu và độ dốc thấp, thủy triều 

từ biển truyền vào rất sâu trên sông. Trên sông Đồng Nai, thủy triều ảnh hưởng đến 

chân thác Trị An, cách biển 152 km. Cửa sông Bé nằm dưới thác Trị An 6 km cũng bị 

thủy triều ảnh hưởng vào chừng 10 km. Trên sông Sài Gòn, thủy triều ảnh hưởng đến 

tận chân đập Dầu Tiếng, tức vào khoảng 206 km. Sông Vàm Cỏ Đông bị triều ảnh 

hưởng lên cao hơn cả, chừng 250 km, nghĩa là trên cả thị xã Tây Ninh của nhánh Bến 

Đá và biên giới Việt Nam Căm Pu Chia của nhánh Prek Taté. 

Sóng triều truyền vào sông khá nhanh, với tốc độ trung bình 20-25 km/h. Song, để truyền 

hết chặng đường 250 km, một sóng triều phải mất chừng 12 giờ, bằng khoảng thời gian giữa hai 

chân hay hai đỉnh. Tốc độ truyền triều phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn con triều (cường hay kém) 
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và địa hình lòng sông. Tốc độ tối đa ghi nhận được từ tài liệu mực nước quan trắc được là khoảng 

40 km/h. Sóng triều giảm dần biên độ khi truyền vào sông và tắt hẳn tại điểm ảnh hưởng cuối. 

Nếu không xét đến ảnh hưởng do dòng chảy từ thượng lưu, thì càng vào sâu, đỉnh triều thấp dần 

và chân triều cũng cao dần. 

e. Nước dâng do bão 

Nước dâng do bão Linda (bão số 5, cấp 11, đổ bộ vào mũi Cà Mâu ngày 2 tháng 11 năm 

1997 và gây ra thảm họa kinh hoàng về nhân mạng, tài sản và môi trường tại bán đảo Cà 

Mâu). Bão Linda di chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào mũi Cà Mâu gây ra nước dâng lớn 

nhất tại trạm Gành Hào, đạt 110cm và mực nước dâng cực đại tại các cửa sông Soài Rạp, 

Đông Hòa, Ngã Bảy và Cái Mép đạt giá trị 50cm-57cm. Theo Báo cáo kết quả tính toán thủy 

văn, thủy lực toàn dự án thì chiều cao nước dâng do bão cấp 9 tại vị trí cống Cây Khô là 

0,76m. 

(Chi tiết xem Báo cáo thủy lực toàn Dự án) 

2.1.6.3 Các ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình. 

Gió: Với các đặc điểm gió như trên, yếu tố gió là một yếu tố quan trọng cần được xem 

xét tính toán khi tính toán thiết kế và thi công công trình. Trong quá trình thi công các hạng 

mục trên cao như cầu công tác, tháp van trong mùa mưa cần lưu ý và có các biện pháp gia cố 

chắc chắn tránh gió giật mạnh trong các cơn giông. 

Nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân tháng khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá cao từ 

(25.90÷29.30) trung bình năm 27.40. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm 100C, nhiệt độ ban ngày 

có thể lên đến 33-35 0C, vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 22-240C. Để đảm bảo yêu 

cầu khống chế nhiệt trong bê tông khối lớn, khi thi công bê tông cần hạn chế việc đổ bê tông 

vào ban ngày lúc trời nắng, ưu tiên việc thi công bê tông vào ban đêm và sáng sớm. 

Mưa: Hầu hết các ngày mưa trong năm đều tập trung vào mùa mưa từ tháng V-XI, chiếm 

tới 90% tổng số ngày mưa cả năm sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình. Do đó, các 

công tác liên quan đến đào, đắp đất nên tránh thi công vào mua mưa. 

Thủy triều và dòng chảy: Với đặc điểm thủy triều có biên độ rộng (3,5-4,0 m), lên 

xuống ngày 2 lần (bán nhật triều), với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân lệch nhau khá lớn. 

Thời gian giữa hai chân và hai đỉnh vào khoảng 12,0-12,5 giờ và thời gian một chu kỳ triều 

ngày là 24,83 giờ. Nên trong quá trình thi công cần lưu ý đến việc neo đậu các thiết bị nổi trên 

sông tránh trường hợp khi triều xuống bị mắc cạn và nghiêng lật. 

2.2 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH 

2.2.1 Mục tiêu của Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có 

xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) 

Mục tiêu chính của dự án “ Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố 

biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)”  là nhằm: 
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1) Kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng 

diện tích 570 km2 với khoảng 6.5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và 

Trung tâm TP. Hồ Chí Minh 

2) Chủ động điều tiết mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu 

thoát nước của các dự án thoát nước đô thị (Qui hoạch 752) 

3) Hỗ trợ trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường, góp phần tạo cảnh quan và 

môi trường nước trong khu vực dự án. 

2.2.2 Nhiệm vụ của cống KST Cây Khô 

Cống Cây Khô là 1 trong 6 cống lớn thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Cùng với các công 

trình còn lại của Dự án đảm bảo các nhiệm vụ sau: 

1) Kiểm soát mực nước triều trong vùng dự án không vượt quá mực nước khống chế. 

2) Kết hợp vận hành với các công trình khác trong hệ thống để chủ động hạ thấp mực 

nước trong kênh rạch tạo dung tích trữ nước mưa, hỗ trợ tăng khả năng tiêu thoát 

nước mưa của hệ thống cống nội thị. 

3) Đảm bảo giao thông thủy qua lại với cấp đường sông là cấp III. 

4) Cùng với các công trình khác trong hệ thống để thau rửa nước cải tạo môi trường 

thành phố. 
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CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN 

QUAN 

3.1 BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH 

Theo Thiết kế cơ sở trong giai đoạn Nghiên cứu khả thi được phê duyệt thì Biện pháp 

xây dựng cống KST Cây Khô là xây dựng mới cống kiểm soát triều trên rạch Cây Khô, dạng 

cống lộ thiên có cửa van điều khiển.   

Cống gồm 2 khoang rộng 40m sử dụng của van phẳng kéo đứng (lift gate) đóng mở 

bằng xi lanh thủy lực và 01 âu thuyền rộng 15m, ngưỡng cống nằm ở cao trình -5,50. Cầu 

công tác sự dụng dầm Super T, mặt bê tông rộng 3m. 

3.2 TUYẾN CÔNG TRÌNH 

3.2.1 Vùng tuyến lựa chọn trong báo cáo nghiên cứu khả thi 

- Nằm trên rạch Cây Khô 

- Nằm gần tuyến vành đai III 

- Trong địa danh Tp.HCM 

- Cảng Nhơn Đức nằm ngoài cống 

Trong nghiên cứu khả thi đưa ra 2 phương án tuyến công trình, để có cơ sở lựa chọn 

phương án phù hợp chúng tôi sơ bộ phân tích một số ưu nhược điểm của 2 phương án tuyến 

như sau:  

Hai phương án tuyến trên bờ và dưới nước có khác biệt cơ bản về biện pháp thi công 

công trình và quyết định tới nhiều vấn đề như: an toàn trong vận hành công trình, kinh phí đầu 

tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch chung khu vực… 
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Hình 6. Phương án bố trí tuyến công trình trong quy hoạch vùng dự án 

3.2.2 Lựa chọn các phương án tuyến trong vùng tuyến chọn 

Do đặc thù việc xây dựng công trình cống Kiểm soát triều trong khu vực Thành phố với 

điều kiện về vùng tuyến và mặt bằng chất hẹp nên việc nghiên cứu các phương án tuyến trong 

vùng tuyến lựa chọn cũng đã được thực hiện trong giai đoạn NCKT. Trong Báo cáo NCKT đã 

đề xuất nghiên cứu 2 vị trí tuyến trong vùng tuyến lựa chọn bao gồm: 

Tuyến 1: Cống xây dựng dưới nước 

Tuyến 2: Cống xây dựng trên cạn. 

Sau khi phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án tuyến đã lựa chọn phương án 

Tuyến 1 để xây dựng cống KST Cây Khô. Phương án tuyến này có khối lượng đền bù giải 

phóng mặt bằng ít và so với phương án 2 cống đặt trên bờ thì kênh chuyền dòng từ rạch Tôm 

ra rạch Cây Khô sẽ chiếm diện tích ít hơn và ít ảnh hưởng đến quy hoạch sừ dụng đất đã được 

phê duyệt. Tuyến công trình sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường do dòng chảy tự 

nhiên được giữ nguyên. Khả năng biến hình lòng dẫn đoạn sông khu vực cảng Nhơn Đức sẽ ít 

xảy ra do dòng chảy vẫn gần như hiện trạng. 

Vị trí tuyến công trình đã nhận được sự thống nhất cao của các sở ngành và địa phương 

đồng thời đã được phê duyệt trong bước Nghiên cứu khả thi. 

Việc bố trí tổng thể các hạng mục công trình trên vị trí tuyến chọn và xác định quy mô 

các hạng mục công trình cũng đã được thực hiện trong Thiết kế cơ sở. 
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3.2.3 Chọn tuyến công trình cống kiểm soát triều 

Trong giai đoạn này, sau khi có tài liệu khảo sát địa hình giai đoạn TKBVTC mới nhất 

đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa thấy rằng Phương án tuyến đã lựa chọn trong giai đoạn 

NCKT là hợp lý.  

 

Hình 7. Vị trí công trình 

3.2.4 Tuyến âu thuyền 

Vị trí cống KST Cây Khô dự kiến đặt trên rạch Cây Khô cách ngã ba rạch Cây Khô – 

rạch Tôm khoảng 0,2km. Đây là tuyến đường thủy nội địa Quốc gia cấp III rất quan trọng, 

đặc biệt đối với Tp Hồ Chí Minh với lưu lượng tàu thuyền lớn. Do đó, khi xây dựng cống 

Kiểm soát triều trên tuyến này cần phải thiết phải xây dựng âu thuyền để đảm bảo lưu thông, 

vận chuyển hàng hóa trên tuyến không bị ảnh hưởng.  

Căn cứ theo điều kiện địa hình tại vị trí xây dựng cống KST Cây Khô thấy rằng, việc bố 

trí âu thuyền có thể xem xét một số phương án sau: 

Phương án 1: Âu thuyền được bố trí bê bờ trái (huyện Nhà Bè) tại vị trí lòng rạch Tôm, 

Âu thuyền độc lập và phân cách với cống bằng cù lao đất giữa Rạch Tôm và sông Cần Giuộc. 

Phương án này có ưu điểm là tách riêng cống và âu thuyền, tận dụng phần lòng rạch Tôm làm 

âu, không phải làm đập để ngăn. Tuy nhiên, Rạch Tôm có chiều rộng khoảng 80m, đáy rạch 

khá nông (-2,0m) trong khi ngưỡng âu là -5,5m, chiều rộng âu 15m nên khối lượng đào đắp 

lớn, ngoài ra, phía thượng lưu có đoạn Rạch Tôm vuông đổ ra vuông góc với tim âu sẽ gây 

bất lợi cho tàu thuyền ra vào. Khối lượng đào kênh nôi tiếp ra vào âu cũng rất lớn. Ngoài ra, 

hiện nay phía bờ trái có cao độ địa hình rât thấp, chưa có đường gia thông tiếp cận đến vị trí 

công trình nên khi bố trí khu quản lý vận hành sẽ không thuận lợi. 

 Vị trí cống Cây Khô 
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Phương án 2:  Âu được bố trí bên bờ trái cùng với cống, tường âu kết hợp làm trụ pin 

cống. Phương án này có ưu điểm là khối lượng đào đắp nhỏ, tuyến kênh dẫn vào âu khá thẳng 

và thuận lợi. Tuy nhiên, cũng như phương án 1 phương án này việc bố trí khu quản lý vận 

hành âu không thuận lợi, mặt khác vị trí cửa rạch Tôm đổ ra sông Cần Giuộc ngay vị trí kênh 

dẫn vào âu sẽ bất lợi cho tàu thuyền khi di chuyển. 

Phương án 3: Âu được bố trí ở giữa luồng phân cách hai khoang cống. Phương án này 

có ưu điểm là tàu thuyền ra vào âu rất thuận lợi. Tuy nhiên, hai khoang cửa điều tiết của cống 

cũng là khoang thông thuyền chính lại bị đẩy sâu về hai phía bờ, không trùng với tuyến luồng 

hiện hữu gây khó khăn cho tàu thuyền khi di chuyển. Ngoài ra, để đảm bảo đủ chiều rộng 

đoạn kênh vào ầu  cần phải bố trí các khoang cống tách rời khỏi âu và có khoảng cách khá lớn 

làm tăng khối lượng đào đắp và xây dựng, việc bố trí bến neo đậu tàu chờ qua âu không thuận 

lợi. 

Phương án 4: Âu được bố trí bên bờ phải (huyện Bình Chánh), tường âu kết hợp làm 

tường trụ pin cống. Phương án này có ưu điểm là khối lượng đào đắp và xây dựng nhỏ, kênh 

dẫn vào âu và các vị trí bến neo đậu khá thuận lợi, nhà quản lý cống và âu thuyền bố trí bên 

bờ phải thuận lợi hơn do có tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 50 vào vị trí công trình. Tuy nhiên, 

đoạn kênh dẫn phía thượng lưu âu có  Rạch Rắn đổ ra sẽ gây bất lợi cho tàu thuyền khi di 

chuyển vào âu. 

Qua phân tích ưu nhược điểm của các phương án trên thấy rằng Phương án 4 là phương 

án có nhiều ưu điểm và tương đối phù hợp nhất đối với điều kiện địa hình cống KST Cây 

Khô, để khắc phục nhược điểm của Phương án này thì âu thuyền cần phải bố trí hợp lý với 

tuyến cống để kênh dẫn tránh xa cửa ra của Rạch Rắn. Vì vậy, kiến nghị lựa chọn phương án 

bố trí tổng thể âu thuyền theo phương án 4.      

3.2.5 Tuyến công trình kè gia cố bờ                                                                                                                                                                                

Kè gia cố bờ nối tiếp từ mang cống, chạy dọc hai bên bờ sông phía thượng lưu và hạ 

lưu. Vị trí tim tuyến kè được lựa chọn theo những điều kiện sau: 

- Phù hợp với hình thái bờ sông và kết nối thuận lợi với các công trình hiện hữu; 

- Đối với kè phía hạ lưu phải kết nối thuận lợi với tuyến đê bao từ Vàm Thuật đến Sông 

Kinh; 

- Bố trí phù hợp và hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ công trình; 

- Đảm bảo an toàn; 

- Hạn chế tối đa đền bù giải phóng mặt bằng; 

Căn cứ vào điều kiện địa hình khu vực xây dựng và bố trí tổng thể công trình, đề xuất vị 

trí tim tuyến kè gia cố bờ thượng hạ lưu như sau: 
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Tim tuyến kè gia cố bờ trái, bờ phải song song và cách tim dọc cống 150m về mỗi phía 

(vuông góc với tim ngang cống), kết thúc tại vị trí tiếp giáp các rạch hiện hữu cuối tuyến kè 

được khoá lại.  

Chi tiết bố trí tổng thể các đoạn kè gia cố bờ thượng, hạ lưu công được trình bày trong các 

phần sau. 

3.2.6 Tuyến đập rạch Tôm 

 Đập có nhiệm vụ ngăn nước rạch Tôm, tuyến đập rạch Tôm chọn trùng với tim tuyến 

cống, tạo thành tuyến ngăn triều qua rạch Cây Khô và rạch Tôm. 

3.2.7 Tuyến kênh chuyển dòng 

 Kênh chuyển dòng có nhiệm vụ kết nối rạch Tôm và rạch Cây Khô khi làm đập ngăn 

trên rạch Tôm. Chọn tuyến kênh thẳng hướng rạch hiện hữu để thuận dòng nhằm không gây 

ra xói lở kênh, thuận tiện cho tàu bè đi lại từ rạch Tôm qua rạch Cây Khô và ngược lại. 

3.3 PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

3.3.1 Công trình chủ yếu 

3.3.1.1 Cống kiểm soát triều 

3.3.1.1.1 Loại công trình 

Trong giai đoạn NCKT, cống KST Cây Khô được xác định thuộc loại công trình Nông 

nghiệp và PTNT (Công trình Thủy lợi). 

Theo QCVN 04-02:2010, trong giai đoạn TKBVTC, loại công trình sẽ không xét lại. 

3.3.1.1.2 Quy mô công trình 

Không xét lại 

3.3.1.1.3 Kết cấu công trình 

a. Tóm tắt thành phần kết cấu công trình được lựa chọn trong dự án đầu tư:  

a1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của cống: 

- Khẩu độ thông nước:   B= 2x40m = 80m  

- Cao trình ngưỡng cống:  Zng = - 5,50 m 

- Cao trình đỉnh trụ pin:   Ztp = +3,50 m 

- Cao trình đỉnh cửa van:   Zcv = +3,00 m  

- Kết cấu cống: 

  + Loại kết cấu (theo hình thức thi công): kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ 

  + Hình thức kết cấu: Kết cấu trụ và dầm van không liền khối (kết cấu mềm) 

a2. Kết cấu các hạng mục công trình 
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1) Kết cấu trụ pin: 

* Trụ giữa T2 

- Bệ trụ pin: BxLxH= 16,0 x38,5x2,50 (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 

- Thân trụ : BxLxH= (3-:-4,6) x28,5 x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Nền: 36 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 60m. 

* Trụ biên 

- Bệ trụ pin: BxLxH= 11,5 x34,5x2,50 (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 

- Thân trụ : BxLxH= (1,5-:-4,6) x34,5 x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Nền: 21 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 60m. 

* Trụ kết hợp tường âu 

- Bệ trụ pin: BxLxH= 11,5 x34,5x2,50 (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 

- Thân trụ : BxLxH= (1,5-:-4,6) x34,5 x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Nền: Kết hợp với móng âu thuyền có tổng số 21 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 60m. 

2) Âu thuyền 

Âu thuyến rộng 15m, Cao trình ngưỡng Zng = - 5,50 m, buồng âu dài 100m 

3) Dầm van 

Dầm van gác lên hai bệ trụ pin với kích thước BxLxH= 5x1,5 x34m; cao trình đỉnh 

dầm -5,50m. dưới dầm được đỡ bởi 03 cọc khoan nhồi d1,5m. 

4) Kết cấu chống thấm 

Chống thấm cho công trình bằng hàng cừ ván thép dài L = 8m đóng liên tục dưới dầm 

van, bệ trụ pin từ bờ trái qua bở phải. . 

5) Kết cấu cầu công tác 

Cầu công tác là cầu dầm bê tông cốt thép Dự ứng lực Super T 38m cho hai nhịp trên 

khoang cống. Chiều rộng cầu 5,0m, cao trình đáy dầm đảm bảo tĩnh không cho đường thủy 

cấp III là +9,30m.  

6) Mang cống 

-  Tường cánh mang cống nối thẳng góc từ trụ biên (tường âu thuyền) vào bờ có kết cấu 

tường đứng bằng cừ ván BTCT BTCT Dự ứng lực tương tự tường kè gia cố bờ. Tuy nhiên, do 

cao độ đất phía ngoài thay đổi từ -2,0m đến -6,5m (chiều cao tường kè lớn hơn) nên bổ sung neo 

thép không rỉ D32 vào hàng cứ SW600A dài 16m đóng 2m/cây cách tường kè 11m. Đỉnh tường 

cánh có lan can thép mạ kẽm.  

- Khoảng giữa hai hàng cừ neo là lõi đất đắp chống thấm đầm chặt k≥0,95 với chiều rộng 

trên đỉnh tại cao độ +2,5m là 12m. Đoạn còn lại từ lõi đất chống thấm đến tường cánh được bơm 

cát đến cao độ +2,5m.  
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- Đỉnh mặt mang cống được lát tấm bê tông tự chèn. 

7) Nối tiếp thượng hạ lưu công trình 

+ Lòng cống và đáy sông phía thượng lưu, đoạn 42,0m tính từ mép dầm van được gia 

cố rọ đá thép bọc PVC 2x1x1m cao trình đỉnh mặt rọ -6,50m, 35m cuối cùng gia cố bằng rọ 

đá thép bọc PVC 4x2x0,5m cao trình đỉnh mặt rọ - 8,00m.  

+ Lòng cống và đáy sông phía hạ lưu, đoạn 47,5m tính từ mép dầm van (30m tính từ 

mép trụ biên) được gia cố rọ đá 2x1x1m cao trình đỉnh rọ là – 6,50m, 35m tiếp theo được gia 

cố bằng rọ đá thép bọc PVC 4x2x0,5m cao trình đỉnh mặt rọ là – 8,00m.  

+ Hai bên bờ sông phía thượng lưu và hạ lưu  

Hai bên bờ sông đươc gia cố bằng bằng tường kè đứng đồng bộ với tường kè tuyến đê 

bao từ Vàm Thuật đến Sông Kinh gồm tường cừ BTCT Dự ứng lực SW600A dài 24m, phía 

trong gia cố bằng hệ cọc BTCT ly tâm dự ứng lực D350a dài 16m với khoảng cách 2m/cọc, 

bên ngoài ở cao độ -2,00m gia cố rọ đá dày 0,5m. Trên đỉnh tường cừ có dầm giằng BTCT 

M300, Cao độ đỉnh tường kè là +2,50m đồng bộ với cao trình khuôn viên. Trên đỉnh tường 

lắp lan can thép mạ kẽm. 

Bên trong được bơm cát đắp k≥0,95 san nền, lát gạch, trồng cỏ tạo khuôn viên. 

a3. Cửa van và thiết bị điều khiển:  

Cửa van khoang cống điều tiết nước là cửa van phẳng kết cấu dàn ống bằng thép không 

gỉ với kích thước chiều rộng bằng chiều rộng khoang điều tiết là 40m, cao trình đỉnh cửa van 

là +3,00m, cao trình đáy của van là -5,00m. 

Cửa van được điều khiển bằng hệ thống xi lanh thủy lực. 

b. Những đề nghị điều chỉnh bổ sung  

Về cơ bản, kết cấu công trình chính hầu như không thay đổi so với thiết kế cơ sở. một số 

chi tiết kết cấu được bố trí lại; tối ưu và chính xác hóa nhằm đảm bảo kỹ thuật và đặc biệt là 

tính kiến trúc mỹ thuật của công trình. Cụ thể như sau: 

- Cao độ đáy dầm cầu công tác: Theo TKCS được phê duyệt, cao trình đáy dầm cầu 

công tác là +9,30m được tính với chiều cao dước dâng do biến đổi khí hậu theo quyết định 

1600/QĐ-BNN-XDCB ngày 14/6/2010 của Bộ NN&PTNT. Trong giai đoạn này, sau khi 

"Báo cáo kết quả tính toán thủy văn thủy lực" được phê duyệt trong Báo cáo nghiên cứu khả 

thi. TVTK đề xuất điều chỉnh lại cao độ đáy dầm cầu công tác theo số liệu mực nước trong 

Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. 

- Đối với kết cấu cống: Trong giai đoạn NCKT đã lựa chọn được phương án kết cấu 

cống là kết cấu mềm thi công tại chỗ. Trong giai đoạn này, Tư vấn thiết kế sẽ phân tích, so 

sánh một số dạng kết cấu cống để lựa chọn phương án tối ưu nhất. 
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- Chiều rộng cầu công tác: Chiều rộng cầu công tác trong TKCS là 5m, sử dụng 02 

phiến dầm Super T dài 38m cho nhịp cống 40m và 05 phiến dầm I65 dài 17m cho nhịp qua 

âu. Tuy nhiên, cầu chủ yếu chỉ phục vụ công tác vận hành với nhu cầu đi lại rất ít, do đó kiến 

nghị điều chỉnh giảm chiều rộng mặt cầu xuống còn 3m và sử dụng 1 phiến dầm Super T dài 

40m cho nhịp cống và 03 phiến dầm I dài 17m cho nhịp qua âu. 

- Giải pháp gia cố nền móng:  

+ Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi đã kiểm toán khả năng chịu lực của đất nền dưới 

đáy móng công trình và khẳng định đất nền dưới đáy móng các bệ trụ không đủ khả năng chịu 

lực, phải có biện pháp gia cố nền. Với giải pháp kết cấu cống theo công nghệ Đập trụ đỡ 

(Dạng kết cấu mềm - Trụ và bản đáy không liền khối) và điều kiện địa chất nền với chiều dày 

lớp đất sét mềm yếu khoảng 25m thì giải pháp gia cố nền móng các trụ cống bằng hệ cọc cắm 

sâu vào nền như lựa chọn trong giai đoạn NCKT là hợp lý.  

+ Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi cũng đã nghiên cứu và đánh giá nhiều phương án 

cọc gia cố nền như: cọc BTCT thường, cọc ống ly tâm, cọc ống thép hay cọc khoan nhồi. Từ 

đó đề xuất lựa chọn phương án cọc khoan nhồi là phương án có nhiều ưu điểm và phù hợp với 

điều kiện của cống KST Cây Khô. 

+ Trong giai đoạn này, TVTK sẽ đi sâu phân tích, tính toán và lựa chọn kích thước 

(đường kính) cọc tối ưu nhất cả về kinh tế, kỹ thuật và thời gian thi công. 

Ngoài ra, một số kết cấu khác như Kích thước Trụ pin, Mang cống, tường kè ... Sẽ được 

TVTK tính toán tối ưu và chi tiết trong giai đoạn này. Các phân tích và tính toán cụ thể được 

thể hiện trong các phần sau. 

c. Bố trí tổng thể các hạng mục công trình  

Cống có tổng khẩu độ thoát nước là 95m gồm 2 khoang rộng 40m, âu rộng 15m ngưỡng 

cống ở cao trình -5,50m toàn bộ công trình được bố trí tại lòng sông. Cống có 3 trụ pin, âu 

thuyền, trong đó có 01 trụ biên liên kết với âu thuyền đặt phía bờ phải; Âu thuyền có chiều dài 

lòng âu 100m đặt phía bờ trái, cao trình đáy âu -5,50m; các kết cấu này được kết nối mang 

cống với bờ..  
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Hình 8. Bình đồ bố trí tổng thể công trình 

Trên trụ pin cống là tháp van bố trí thiết bị nâng hạ của van. Cầu công tác trên trụ pin 

bắc qua khoang cống và âu thuyền để phục vụ quản lý vận hành, cao trình tĩnh không cầu đảm 

bảo thông thuyền với đường thủy cấp III là +9,60m, chiều rộng cầu 3m, tại các vị trí trụ pin, 

bố trí cầu thang lên xuống cầu công tác phục vụ quá trình quan sát, vận hành, sửa chữa cống 

và cửa van. 

Khu quản lý gồm nhà quản lý bố trí thiết bị điều khiển điện tử vận hành công trình và 

các phòng cho cán bộ công nhân. Khu trạm điện phục vụ vận hành được bố trí bên trong khu 

vực quản lý. Khu quản lý được bố trí bên bờ phải (phía huyện Bình Chánh). Cao độ mặt bằng 

khu quản lý là +2,35m. 

d. Kết cấu cống  

d1. Hình thức và đặc điểm kết cấu công trình 
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Theo kết quả phân tích, lựa chon trong "Tập Báo cáo thiết kế công trình". Kiến nghị lựa 

chọn giải pháp kết cấu Trụ pin và bản đáy liên kết mềm dạng mố đỡ, thi công tại chỗ để áp 

dụng thiết kế cho cống KST Cây Khô. 

d2. Chi tiết các hạng mục kết cấu 

i. Tháp van 

Tháp van được bố trí tại phạm vi giữa hai khe van, mặt ngoài tháp van trùng với mặt 

ngoài của khe van trên trụ. Kích thước của tháp van đảm bảo đủ về mặt chịu lực và bố trí 

được các hạng mục liên quan như tai treo xi lanh, khóa treo cửa van, hệ thanh dẫn hướng cửa 

van, cầu thang quản lý vận hành và hệ thống các thiết bị kỹ thuật khác. Ngoài ra, kích thước 

tháp van cũng cần được thiết kế để hài hòa với tổng thể công trình về mặt kiến trúc. 

Chiều rộng trong lòng tháp van cần thiết để bố trí cầu thang lên xuống phục vụ vận 

hành tối thiểu bằng 3 lần chiều rộng cầu thang. Với cầu thang vận hành thông thường được 

thiết kế với chiều rộng tối thiểu 0,7m => Chiều rộng trong lòng tháp van là 3x0,7m = 2,1m. 

Chiều dày tường dọc tháp van tối thiểu đảm bảo có thể bố trí được các thiết bị cơ khí liên 

quan như tai treo xi lanh, cụm khóa cửa, mố đỡ thanh dẫn hướng khe van... Thông thường chiều 

dày tường không nhỏ hơn 0,5m => chọn chiều dày tường 0,6m. 

Tổng chiều rộng tháp van là Btháp = 2x0,6m+2,1m = 3,3m. Chọn Btháp = 3,5m.  

Chiều dài tối thiểu trong lòng tháp van đảm bảo bô trí cầu thang là 4,5m, chiều dày 

tường ngang tháp chọn 0,5m => tổng chiều dài tháp van: Ltháp = 4,5m + 2x0,5m = 5,5m. Để 

tạo điểm nhấn kiến trúc thiết kế hai tường dọc tháp bo tròn tại hai đầu nhô ra khỏi tường 

ngang. Như vậy, chiều dài của tháp van chọn là: Ltháp = 6,5m. 

Chiều cao của tháp van phụ thuộc vào chiều cao cửa van và tĩnh cao trình đáy cửa van 

khi mở. 

Cao trình đáy cửa van khi mở: Zdáydc = +9,60m 

Chiều cao cửa van: Hcv = ZCV - Zng = +3,0 - (-5,5) = 8,5m 

=> Cao trình đỉnh cửa van khi mở là: 9,60m + 8,5 = 18,10m. 

Theo điều kiện bố trí xi lanh thủy lực trên cửa và tai treo trên tháp van. Chọn khoảng 

lưu không từ đỉnh cửa đến đỉnh tai treo là 2,40m => Cao độ đỉnh tai treo xi lanh +20,50m. Để 

bố trí sàn công tác, lan can an toàn chọn cao trình đỉnh phần bê tông của tháp van là +21,50m. 
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Hình 9. Mặt bên tháp van 

 

Hình 10. Mặt cắt ngang tiết diện tháp van 
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Hình 11. Cắt dọc, cắt ngang tháp van 

ii. Trụ biên (T1) 

 Bệ trụ 

Kích thước bệ trụ được quyết định bởi số lượng cọc, kích thước cọc và sơ đồ bố trí cọc 

trong móng. Với 18 cọc đường kính d1500mm, cọc được bố trí làm 3 hàng, mỗi hàng 6 cọc. 

Xác định được kích thước bệ trụ biên (T1) là BxLxh = 11,5x25x2,5m. 

 Trụ pin 

Kích thước và kết cấu trụ pin cống được xác định căn cứ vào: 

- Đảm bảo bố trí được các kết cấu theo công năng và nhiệm vụ của công trình như: khe 

van, tháp van, cầu thang, cầu công tác, đi lại vận hành .... 

- Đảm bảo điều kiện chịu lực. 

- Đảm bảo hài hòa về tỉ lệ kiến trúc, thẩm mỹ công trình. 

 Chiều dày trụ pin:  

Đối với những công trình có chiều rộng khoang cống lớn, tham khảo các công trình 

tương tự trên thế giới cũng như ý kiến góp ý của một số chuyên gia quốc tế hỗ trợ kỹ thuật 

cho các cống Kinh Lộ, Thủ Bộ, Mương Chuối. Chiều dày trụ pin thường chọn bằng 1/10 x 

chiều rộng khoang cống. Đối vơi cống Cây Khô, đề nghị chọn chiều dày trụ lớn nhất bằng 

1/10 x 40 = 4,0m.  

Với chiều rộng này cũng thỏa mãn điều kiện bố trí khe van và tháp van: 3,5m + 0,75m = 

4,25m. Tuy nhiên, để tiết kiệm vật liệu thì chiều dày trụ sẽ được thu hẹp dần về hai phía 

thượng hạ lưu từ 4,25m về 1,5m. 
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 Chiều dài trụ pin: 

Để nối tiếp với tường cánh hướng dòng, kiến nghị lựa chon chiều dài trụ pin bằng chiều 

dài của bệ trụ là 25m.  

 

Hình 12. Kết cấu trụ T1 

 

Hình 13. Mặt bằng trụ T1 

iii. Trụ giữa (T2) 

 Bệ trụ 
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Với 24 cọc đường kính d1500mm, cọc được bố trí làm 3 hàng, mỗi hàng 8 cọc. Xác 

định được kích thước bệ trụ biên (T1, T3) là BxLxh = 11,5x34x2,5m. 

 Trụ pin 

 Chiều dày trụ pin:  

Chiều dày trụ T2 được lựa chọn để đảm bảo bố trí đủ khe van và tháp van như sau: 

   Btr = btv+ bkv= 3,5 +2*0,75 = 5m 

Trong đó: 

   btv: chiều rộng tháp van (tính toán sơ bộ độ mảnh và khả năng chịu lực khi cửa 

van được kéo lên và điều kiện gió bão), btv = 3,5m 

 bkv: chiều sâu khe cửa van vào trụ (tính toán kết cấu cửa van) bcv = 0,75m  

 Chiều dài trụ pin: 

Chiều dài trụ pin thường được xác định bằng từ (0,7÷1,0) chiều dài bệ trụ, đồng thời 

đảm bảo đủ để bố trí các kết cấu bên trên bao gồm tháp van, cầu công tác...và đảm bảo tỷ lệ 

kiến trúc cho công trình. 

Ltr = (0,7÷1,0) Lbệ = (0,7÷1,0) 34 = 23,8m ÷ 34m. Kiến nghị chọn Ltr = 26m. 

 

Hình 14. Kết cấu trụ T2 
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Hình 15. Mặt bằng trụ T2 

iv. Trụ biên T3+Âu thuyền 

 Bệ trụ 

Về quan điểm tính toán cũng như bố trí kết cấu công trình, trụ T3 và âu thuyền là 1 

block kết cấu. Do đó, kết cấu trụ T3 gắn liền với block giữa của Âu thuyền. Kích thước block 

này là BxLxh = (11,5+16,75)x31,5x2,5m.. Khoảng cách trung bình giữa các cọc khoan nhồi 

theo phương dọc dòng chảy là 5,55m. 

 Trụ pin 

 Chiều dày trụ pin:  

Chiều dày trụ T2 được lựa chọn để đảm bảo bố trí đủ khe van và tháp van như sau: 

   Btr = btv+ bkv= 3,5 +2*0,75 = 5m 

Trong đó: 

   btv: chiều rộng tháp van (tính toán sơ bộ độ mảnh và khả năng chịu lực khi cửa 

van được kéo lên và điều kiện gió bão), btv = 3,5m 

 bkv: chiều sâu khe cửa van vào trụ (tính toán kết cấu cửa van) bcv = 0,75m  

 Chiều dài trụ pin: 

Chiều dài trụ pin thường được xác định bằng từ (0,7÷1,0) chiều dài bệ trụ, đồng thời 

đảm bảo đủ để bố trí các kết cấu bên trên bao gồm tháp van, cầu công tác...và đảm bảo tỷ lệ 

kiến trúc cho công trình. 

Lựa chon chiều dài trụ pin bằng chiều dài của bệ trụ là 31,5m. 

v. Âu thuyền 

Âu thuyền được lựa chọn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi có kết cấu vĩnh cửu là dạng 

buồng bằng bê tông cốt thép liền khối dạng mặt cắt hình chữ nhật, dưới nền được gia cố bằng 

hệ cọc khoan nhồi D150cm, cấp nước cho âu bằng cống dẫn nước hai bên. 
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Âu thuyền là kết cấu bê tông khối lớn với chiều dài lên tới 156m. Do đó để đảm bảo 

điều kiện về tránh phát sinh ứng suất cần phải chia kết cấu âu thành các đơn nguyên có chiều 

dài đảm bảo nhỏ hơn 40m theo tiêu chuẩn.  

Căn cứ vào đặc điểm kết cấu từng đoạn âu, đề xuất chia âu thuyền thành 5 đơn nguyên 

độc lập, liên kiết kín nước với nhau bằng khớp nối kín nước PVC, như sau: 

+ Đơn nguyên 1: Đầu âu phía thượng lưu 

+ Đơn nguyên 2: Thân âu tiếp giáp với đầu âu thượng lưu; 

+ Đơn nguyên 3: Đoạn giữa thân âu kết hợp với Trụ T3 của cống; 

+ Đơn nguyên 4: Thân âu tiếp giáp với đầu âu hạ lưu; 

+ Đơn nguyên 5: Đầu âu phía hạ lưu; 

Bảng 9.  Tóm tắt các thông số chính về quy mô âu thuyền cống KST Cây Khô  

 TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Chiều rộng buồng âu m 15,00 

2 Chiều dài buồng âu m 100,00 

3 Cao trình đáy buồng âu m -5,50 

4 Cao trình đỉnh tường âu m 3,50 

Với âu thuyền cống Cây Khô, bố trí trên rạch Cây Khô, tuyến giao thông thủy cấp III 

khu vực phía Nam, chênh lệc mực nước thượng hạ lưu không cao. Do đó TVTK kiến nghị lựa 

chọn loại hình âu là âu đơn cấp, đơn tuyến. Lựa chọn âu có kết cấu vĩnh cửu là dạng buồng 

bằng bê tông cốt thép liền khối dạng mặt cắt hình chữ nhật, dưới nền được gia cố bằng hệ 

cọc bê tông cốt thép, cấp nước cho âu bằng cống dẫn nước bên. 

Thực hiện tương tự như đối với công trình Cống Kiếm soát triều. TVTK lựa chọn 3 loại 

đường kính cọc phổ biến hiện nay là cọc D1500mm, D1200mm và D1000mm để tính toán lựa 

chọn loại đường kính tối ưu nhất. Việc tính toán, phân tích và lựa chọn kích thước cọc đối với 

đoạn giữa buồng âu kết hợp với Trụ T3, đầu âu và kết luận lựa chọn loại đường kính cọc 

khoan nhồi D1500mm để thiết kế. 
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Hình 16. Mặt bằng, chính diện âu thuyền 
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Hình 17. Mặt bằng và chính diện kết cấu âu thuyền – đầu, giữa âu 

vi. Dầm van 

Dầm van được thiết kế gác lên hai bệ trụ (tại vị trí hốc gác dầm van). Cao trình đỉnh 

dầm van bằng cao trình ngưỡng cống và cao trình đỉnh bệ -5,50m. Cửa van được thiết kế để 

khi đóng tựa hoàn toàn lực lên hai bệ trụ và chỉ tiếp xúc kín nước với dầm van thông qua kết 

cấu cao su kín nước đáy cửa. Như vậy, dầm van chủ yếu làm nhiệm vụ chuyển tiếp kín nước 

giữa cửa van và hàng cừ chống thấm đảm bảo ngăn nước cho công trình. Kích thước dầm 

được chọn theo điều kiện cấu tạo phù hợp với thiết kế cơ sở BxH = (5x1,5)m. 

e. Kết cấu mang cống nối tiếp bờ 

Phía bờ phải mang cống tiếp giáp với âu thuyền, để giảm áp lực đất tác dụng lên âu 

thuyền, tư vấn đề xuất giải pháp làm ao có cao độ đáy -3,0m, bề rộng mặt ao B=19m, mái ao 

m =2,0 gia cố thảm đá. Khóa 2 đầu ao bằng tường cừ BTCT DƯL SW600A dài 24m, trên 

đỉnh có dầm mũ BTCT M300 để giằng và liên kết các cừ lại với nhau. 

 

Hình 18. Mặt bằng mang cống bờ phải 
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Hình 19. Kết cấu mái ao 

 

Hình 20. Kết cấu kè khóa đầu ao 

Phía bờ trái kết cấu mang cống gồm hai hàng tường cánh thượng, hạ lưu nối tiếp từ 

mép thượng, hạ lưu của trụ biên (T1) vào bờ với góc xiên 450 so với tim cống và kết thúc tại 

vị trí giao với tường kè gia cố bờ. Để đồng bộ với kết cấu tường kè, tường cánh mang cống có 

kết cấu bằng cừ BTCT DƯL SW600A dài 24m, trên đỉnh có dầm mũ BTCT M300 để giằng 
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và liên kết các cừ lại với nhau, bố trí neo 2 hàng cừ vào nhau bằng cáp neo. Cao trình đỉnh 

tường cánh là +3,00m phù hợp với cao trình đỉnh tường kè và đê bao phía ngoài sông. 

Nền của mang cống được gia cố bằng  cọc ly tâm để giảm áp lực ngang của đất nền và 

vật liệu đắp mang cống lên Trụ đồng thời đảm bảo ổn định cho tường cánh.  

Lòng mang cống được đắp cát với độ đầm chặt k=0,95. Đỉnh mang ở cao trình +2,2m 

được lát gạch tự trèn và thiết kế các ô trồng cỏ được bao quanh bằng bó vỉa. 

 

Hình 21. Mặt bằng mang cống bờ trái 

 

Hình 22. Kết cấu kè mang cống bờ trái 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      47 

f. Gia cố lòng dẫn thượng, hạ lưu 

Với kết cấu cống dạng kết cấu mềm thi công ngay tại lòng sông trong khung vây hẹp, 

đồng thời chiều rộng thoát nước cống được mở rộng đảm bảo vận tốc dòng chảy qua cống 

nhỏ, không xuất hiện các hiện tượng thủy lực phức tạp gây xói lở lòng sông thượng hạ lưu 

nên chỉ cần gia cố cấu tạo bằng kết cấu mềm bằng thảm đá. 

+ Trong khoang cống được gia cố bằng rọ đá 2x1x1m cao trình đỉnh mặt rọ -5,50m 

trên lớp vải địa kỹ thuật. 

+ Lòng dẫn phía thượng hạ lưu, đoạn 30m tính từ mép bệ trụ pin T2 được gia cố rọ đá 

2x1x1m cao trình đỉnh mặt rọ -5,50m, 30m tiếp theo được gia cố rọ đá thép bọc PVC 

4x2x0,5m cao trình đỉnh mặt rọ - 5,50m. phạm vi 65m tiếp theo được nạo vét đến cao trình – 

5,50m đoạn có cao trình mặt đất tự nhiên cao hơn -5,50m, đoạn thấp hơn được gia cố theo 

mặt đất tự nhiên.  

+ Hai bên mái sông phía thượng lưu và hạ lưu  

Phía trước kè thượng, hạ lưu có cơ cao trình -2,0m, sau đó theo mặt đất tự nhiên được 

gia cố bằng rọ đá 4x2x0,5m đến cao trình -5,50m và  gia cố rộng ra lòng sông 10m. Chiếu dài 

gia cố đến hết kè. 

Kè phía âu thuyền gia cố hết đoạn cửa vào và gia cố rộng thêm 10m. 

 

Hình 23. Mặt bằng thể hiện gia cố lòng dẫn 

3.3.1.1.4 Giải pháp chống thấm cho công trình 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      48 

Giai đoạn nghiên cứu khả thi đã phân tích lựa chọn và đưa ra giải pháp chống thấm dưới 

nền công trình theo nguyên lý đường viền đứng bằng tường cừ ván thép larssen IV cắm sâu 

vào nền. 

Giải pháp chống thấm dưới nền công trình theo nguyên lý đường viền đứng bằng tường 

cừ ván thép cắm sâu xuống nền đã lựa chọn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi là hợp lý và 

phù hợp với công nghệ Trụ Đỡ. Trong giai đoạn này, TVTK sẽ đi sâu phân tích lựa chọn loại 

cừ hợp lý nhất. Sau đó sẽ tính toán xác định chiều sâu hàng cừ tối ưu nhất. 

Phân tích lựa chọn loại cừ: 

Một số loại cừ có thường được dùng để chống thấm dưới đáy công trình bao gồm: Cừ 

Bê tông cốt thép, cừ ván BTCT Dự ứng lực, Cừ ván thép. 

Cừ bằng Bê tông cốt thép (BTCT) có một số nhược điểm là do bằng BTCT nên trọng 

lượng cừ lớn trong khi chiều dài ngắn khi đóng xuống nền sét mềm yếu sẽ rất khó khống chế 

được cao độ đỉnh cừ, dễ dẫn đến tụt và mất cừ ; mặt khác việc chế tạo me cừ và đúc cừ mất 

nhiều thời gian làm kéo dài tiến độ thi công. 

Đối với cừ BTCT dự ứng lực ngoài những nhược điểm chung của cừ BTCT thường còn 

có nhược điểm là me cừ thường bằng cao su và để có thể chống thấm được thì các cừ phải ép 

sát vào nhau. Với điều kiện thi công dưới nước, các cừ phải đóng âm dưới lòng sông thì 

không thể kiểm soát được mực độ ép sát nhau giữa các thanh cừ. 

Để khắc phục những nhược điểm trên, kiến nghị lựa chọn loại cừ ván thép vì đây là loại 

cừ đã được tiêu chuẩn hóa, chế tạo sẵn. Do chiều dày mỏng, khối lượng nhẹ nên việc rung hạ 

và khống chế độ chính xác đơn giản hơn, độ kín khít của me cừ đảm bảo.  

Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi lựa chọn loại cừ ván Larsen IV, đây là loại cừ được 

dụng rộng rãi trong xây dựng công trình, trong đó có các công trình thủy lợi như: Cống KST 

Nhiêu Lộc Thị Nghè, 05 cống Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh); Cống Sông Cui - Long An… Đây 

là loại cừ phù hợp nhất với điều kiện cống KST Cây Khô. 

3.3.1.1.5 Biện pháp xử lý nền cống 

Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi đã kiểm toán khả năng chịu lực của đất nền dưới 

đáy móng công trình và khẳng định đất nền dưới đáy móng các bệ trụ không đủ khả năng chịu 

lực, phải có biện pháp gia cố nền. Với giải pháp kết cấu cống theo công nghệ Đập trụ đỡ 

(Dạng kết cấu mềm - Trụ và bản đáy không liền khối) và điều kiện địa chất nền với chiều dày 

lớp đất sét mềm yếu khoảng 20m thì giải pháp gia cố nền móng các trụ cống bằng hệ cọc cắm 

sâu vào nền như lựa chọn trong giai đoạn NCKT là hợp lý.  

Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi cũng đã nghiên cứu và đánh giá nhiều phương án 

cọc gia cố nền như: cọc BTCT thường, cọc ống ly tâm, cọc ống thép hay cọc khoan nhồi. Từ 

đó đề xuất lựa chọn phương án cọc khoan nhồi là phương án có nhiều ưu điểm và phù hợp với 

điều kiện của cống KST Cây Khô. 

Trong giai đoạn này, TVTK sẽ đi sâu phân tích, tính toán và lựa chọn kích thước (đường 

kính) cọc tối ưu nhất cả về kinh tế, kỹ thuật và thời gian thi công. 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      49 

Qua tính toán so sánh các loại đường kính cọc cho Trụ biên (T1, T3) và trụ giữa (T2) 

được thực hiện trong "Tập PX 3-02 - Báo cáo thiết kế công trình" thấy rằng phương án cọc 

D1500 là phương án có nhiều ưu điểm nhất như số lượng cọc nhỏ nhất, tổng chiều dài cọc nhỏ 

nhất, thời gian thi công ngắn nhất. Mặc dù tổng khối lượng bê tông của phương án này lớn nhất 

nhưng nếu xét tổng giá thành thi công (bao gồm cả giá thành bê tông và giá thành khoan) thì giá 

thành của phương án D1500 vẫn nhỏ nhất trong 3 phương án. Do đó, Kiến nghị lựa chọn 

phương án cọc khoan nhồi có đường kính D=1500mm để gia cố nền móng các trụ cống KST 

Cây Khô. 

3.3.1.2 Công trình kè gia bảo vệ bờ 

Công trình kè bảo vệ bờ được thiết kế nối tiếp ở thượng và hạ lưu cống để gia cố, bảo vệ 

bờ sông không bị xói lở bởi dòng chảy trong suốt thời gian làm việc của cống Kiểm soát triều. 

Ngoài ra, kè phía hạ lưu còn được kết hợp làm đê kết nối với tuyến đê bao từ Vàm Thuật đến 

Sông Kinh để kết hợp với cống KST ngăn nước, chống ngập úng cho vùng bảo vệ. 

3.3.1.2.1 Loại công trình 

Kè bảo vệ bờ thuộc loại công trình Nông nghiệp và PTNT (Công trình Thủy Lợi); 

3.3.1.2.2 Quy mô công trình 

a. Bố trí tổng thể công trình trên tuyến nghiên cứu 

Kè gia cố bờ nối tiếp từ mang cống, chạy dọc hai bên bờ sông phía thượng lưu và hạ 

lưu. Vị trí tim tuyến kè được lựa chọn theo những điều kiện sau: 

- Phù hợp với hình thái bờ sông và kết nối thuận lợi với các công trình hiện hữu; 

- Đối với kè phía hạ lưu phải kết nối thuận lợi với tuyến đê bao từ Vàm Thuật đến Sông 

Kinh; 

- Bố trí phù hợp và hài hòa với tổng thể chung của toàn bộ công trình; 

- Đảm bảo an toàn; 

- Hạn chế tối đa đền bù giải phóng mặt bằng; 

Căn cứ vào điều kiện địa hình khu vực xây dựng và bố trí tổng thể công trình, đề xuất vị 

trí tim tuyến kè gia cố bờ thượng hạ lưu như sau: 

Tim tuyến kè gia cố bờ trái, bờ phải song song và cách tim dọc cống 150m về mỗi 

phía (vuông góc với tim ngang cống), kết thúc tại vị trí tiếp giáp các rạch hiện hữu cuối tuyến 

kè được khoá lại. 

 Chiều dài kè bờ phải: 197m 

- Phí thượng lưu: 100m 

- Phía hạ lưu: 97m 

 Chiều dài kè bờ trái: 269m 

- Phí thượng lưu: 134m 
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- Phía hạ lưu: 135m 

 Chiều dài kè mang âu thuyền bờ phải: 2x36 = 72m   

 Chiều dài kè mang cống bờ trái: 2x30 = 60m 

Tổng chiều dài kè bảo vệ bờ: L= 598m 

b. Xác định cao độ, kích thước thiết kế 

b1. Cao độ đỉnh tường kè kết hợp đê bao phía hạ lưu  

Theo kết quả tính toán cao trình đỉnh kè thống nhất đồng bộ trong dự án chống ngập 

TpHCM thì cao độ đỉnh tường kè phía hạ lưu cống là +3,00m.  

b2. Tường kè thượng lưu 

Do không có yêu cầu về ngăn nước chống ngập nên cao trình đỉnh tường kè phía thượng 

lưu được thiết kế chủ yếu để phù hợp với cao độ địa hình xung quanh, phù hợp với các đoạn 

kè hiện hữu gần khu vực công trình cũng như cao trình mang cống và khuôn viên sau tường 

kè phía hạ lưu. 

Kiến nghị lựa chọn cao trình đỉnh tường kè phía thượng lưu là +2,20m theo tuyến đê 

bao đã tính toán chọn cao trình mặt đê. 

3.3.1.2.3 Kết cấu công trình 

Do các điều kiện xây dựng tại cống KST Cây Khô tương tự như đối với Hạng mục: Các 

đoạn đê/kè xung yếu, các cống nhỏ dưới đê. Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn dự 

án, đẩy nhanh tiến độ thi công. TVTK đề xuất thiết kế kết cấu tường kè gia cố bờ thượng hạ 

lưu cống KST Cây Khô tương tự kết cấu kè đã được công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vina 

Mekong phân tích, lựa chọn. 

 Kè thượng hạ lưu bờ phải 

Kết cấu kè gồm tường cừ BTCT Dự ứng lực W600A dài 24m, phía trong gia cố bằng 

cọc BTCT ly tâm dự ứng lực D350a dài 22m với khoảng cách 2m/cọc, trên đầu cọc có mũ  

cọc đường kính 100cm, trên mũ cọc là lớp vải địa kỹ thuật gia cường có tác dụng như sàn 

giảm tải mềm, bên ngoài ở cao độ -2,00m gia cố rọ đá dày 0,5m. Trên đỉnh tường cừ có dầm 

giằng BTCT M300, cao độ đỉnh tường kè phía thượng lư là +2,20m đồng bộ với cao trình 

khuôn viên, phía hạ lưu cao trình đỉnh tường kè +3,00m (bố trí thêm gờ chắn 80cm). 
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Hình 24. Kết cấu kè bờ phải giai đoạn TKBVTC 

 Kè thượng hạ lưu bờ trái 

Kết cấu kè gồm tường cừ BTCT Dự ứng lực W600A dài 24m, phía trong gia cố bằng 

cọc BTCT ly tâm dự ứng lực D350a dài 16m & 22m với khoảng cách 2m/cọc, trên đầu cọc có 

mũ  cọc đường kính 100cm, trên mũ cọc là lớp vải địa kỹ thuật gia cường có tác dụng như sàn 

giảm tải mềm, bên ngoài ở cao độ -2,00m gia cố rọ đá dày 0,5m. Trên đỉnh tường cừ có dầm 

giằng BTCT M300, cao độ đỉnh tường kè phía thượng lư là +2,20m đồng bộ với cao trình 

khuôn viên, phía hạ lưu cao trình đỉnh tường kè +3,00m (bố trí thêm gờ chắn 80cm). 

 

Hình 25. Kết cấu kè bờ trái giai đoạn TKBVTC 
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3.3.1.2.4 Biện pháp xử lý nền móng kè 

Trong giai đoạn TKBVTC, kết cấu đê/ kè phê duyệt trong TKCS sẽ được tính toán trên 

cơ sở các tài liệu mới và tập trung tối ưu hóa về loại và chiều dài cọc xử lý nền, chiều dài và 

kích thước tiết diện cọc ván dự ứng lực, tối ưu hóa về loại vải địa kỹ thuật gia cường trên mũ 

cọc xử lý nền. 

Đối với cọc xử lý nền,  

- Về loại cọc:  

+ Có rất nhiều loại cọc sử dụng để xử lý nền như cọc tràm, cọc bê tông cốt thép, cọc xi 

măng đất, cọc khoan nhồi…Trong đó cọc tràm không phù hợp do không đáp ứng yêu cầu về 

chiều dài và cường độ, khó kiểm soát chất lượng; cọc khoan nhồi  có giá thành cao và thi 

công lâu.  

+ Đối với cọc bê tông ly tâm (PHC)  D350 và cọc xi măng đất, giá thành thi công cọc xi 

măng đất cao (khoảng 600.000đ/m - 800.000đ/m đối với cọc D800, hàm lượng 220kg xi 

măng/m3) so với chi phí khoảng 510.000đ/m đối với cọc PHC  D350; trong khi chất lượng 

cọc xi măng đất khó kiểm soát hơn và thời gian thi công lâu hơn (do phải mất thời gian đông 

kết và thí nghiệm cường độ). 

- Về kích thước cọc: Cọc bê tông ly tâm D350 có chi phí sản xuất và thi công tương 

đương với cọc vuông 250x250mm nhưng có khả năng chịu lực dọc trục tốt hơn do có 

tiết diện ngang và chu vi lớn. Nếu chọn các cọc vuông có tiết diện lớn hơn cọc 25x25cm 

để có khả năng chịu lực dọc trục tương đương cọc D350 sẽ làm tăng chi phí xây dựng. 

Ngoài ra với chiều dài yêu cầu tối thiểu là 16m, cọc D300 không phù hợp áp dụng cho 

cọc xử lý nền do độ mảnh lớn, không phổ biến trên thị trường. 

- Về chiều dài cọc: Theo thiết kế cơ sở được duyệt, chiều dài cọc xử lý nền D350 là 16m. 

Trên cơ sở tài liệu khảo sát địa hình và địa chất được thực hiện năm 2015, chiều dài cọc 

D350 được xác định bằng cách thử dần các chiều dài cọc cho đến khi kết cấu kè đảm 

bảo ổn định và chuyển vị. Kết quả cho thấy chiều dài cọc L=16,22m đạt yêu cầu. 

Đối với cọc ván DƯL: Đặc điểm địa chất khu vực xây dựng công trình có chiều sâu lớp 

đất yếu lớn hơn 22m, để đảm bảo ổn định và chuyển vị kết cấu kè, chiều dài cọc ván dự ứng 

lực phải có chiều dài tối thiểu là 22m. Với chiều dài này, phải sử dụng loại cọc ván từ SW600 

trở lên mới phù hợp với khả năng cung cấp của các đơn vị trong khu vực dự án. Theo Kết quả 

tính toán chi tiết cho thấy, chiều dài cọc ván DUL đạt yêu cầu là L=24m. 

Đối với vải địa kỹ thuật gia cường: Theo TKCS được duyệt, loại vải sử dụng trên mũ 

cọc xử lý nền  có cường độ chịu kéo (ở độ giãn dài 10%) là ≥200kN. Trong giai đoạn 

TKBVTC, sau khi kiểm tra, đánh giá và lựa chọn tối ưu các thông số thiết kế, vải địa kỹ thuật 

gia cường được đề nghị là loại vải có cường độ chịu kéo (ở độ giãn dài 10%) là ≥100kN. 
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3.3.2 Công trình thứ yếu 

3.3.2.1 Cầu công tác 

Cầu công tác rộng 3m, tim dọc cầu cách tim dầm van 6,25m (Cách máp tháp van 1,5m) 

về phía thượng lưu. Kết cấu nhịp gồm 01 phiến dầm Super T dài 40m, cao trình đáy dầm cầu 

+9,60m. Dầm cầu gác lên các trụ đặt trên trụ pin cống. Do chiều dài phiến dầm là 40m trong khi 

chiều rộng của khoang cống đã là 40m. Vì vậy các xà mũ cầu sẽ được thiết kế nhô ra ngoài 

khoang cống đủ để có thể gác dầm cầu lên. 

Chiều rộng mặt cầu 2,5m, gờ lan can mỗi bên rộng 0,25m bên trên lắp đặt lan can thép mạ 

kẽm và bố trí các trụ đèn trang trí kết hợp chiếu sáng cho công trình. Mặt cầu được lát gạch 

tezaro. 

Tại vị trí các tháp van cầu được kết nối với tháp van bằng nhịp dầm, sàn bằng thép.  

Dưới dạ cầu bố trí mương cáp bằng thép gắn lên mặt dưới bản mặt cầu bằng bu long phục 

vụ cho việc lắp đặt hệ thống dây điện, ống dầu thủy lực. 

Mặt cắt ngang trụ cầu hình tròn với đường kính 1,8m. 

 

Hình 26. Cắt ngang cầu công tác 

3.3.2.2 Đập Rạch Tôm 

3.3.2.2.1 Chọn loại công trình 

Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì công trình đập ngăn nước thuộc loại Công trình 

NN&PTNT. 

3.3.2.2.2 Quy mô kết cấu 

Kết cấu đập Rạch Tôm trong giai đoạn TKBVTC được đề xuất như sau: 

Đập rạch Tôm với mục đích ngăn dòng chảy qua rạch Tôm, hiện tại không có mục đích 

giao thông bộ qua đập, nhưng trong tương lai có thế làm đường kết nối với cống phía bên 

huyện Nhà Bè. Do đó, kiến nghị chọn bề rộng đập B=7,0m (tương ứng đường cấp V: mặt 

đường rộng 5,5m, lề 1,5m). Cao trình đỉnh đập chọn bằng cao trình đỉnh kè phía sông là 

+3,0m: mặt đập +2,2m, gờ chắn cao 80cm. 
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Chiều dài đập được tính chính xác lại chiều dài trên cơ sở địa hình khảo sát giai đoạn 

TKBVTC. 

Hiện nay tuyến đê/kè trong dự án dài hơn 7km sửng dụng kết cấu bằng cừ ván BT dự 

ứng lực, kè thượng hạ lưu các cống cũng có kết cấu tương tự. Do đó, đề xuất chọn kết cấu đập 

là 2 hàng cừ ván bê tông dự ứng lực SW600A dài 20m, lõi đập được xử lý lún và giảm áp lực 

ngang cho cừ ván bằng 3 cọc ống ly tâm D350A, bố trí 2m/ cọc theo chiều dọc đập. Chống 

thấm cho đập bằng 1 lớp màn HDPE phía sông. Gia cố chân đập bằng thảm đá dày 30cm dài 

5m. 

Thông số chính sau: 

- Chiều dài tuyến đập:    Lđập  = 60m 

- Cao trình đỉnh đập:    Zđỉnh  = +2,20+3,0m 

- Chiều rộng mặt đập:    B = 7,0m 

- Mặt đập chưa có nhu cầu giao thông nên lát gạch tự chèn hết bề rộng mặt. 

- Kết cấu đập bằng hai hàng cừ BTCT DƯL W600A, lõi đập được xử lý lún và 

giảm áp lực ngang cho cừ ván bằng 3 cọc ống ly tâm D350A, bố trí 2m/ cọc theo 

chiều dọc đập, bên trên đắp cát. Chống thấm cho đập bằng 1 lớp màn HDPE phía 

sông. Gia cố chân đập bằng thảm đá dày 30cm dài 5m. 

- Nối tiếp giữa cống và đập là đê bao chiều dài L= 32m, rộng 7,0m cao trình mặt 

+2,20+3,0m, mái m=2,0 gia cố gạch lát trồng cỏ. 

 

Hình 27. Kết cấu đập rạch Tôm 

3.3.2.2.3 Giải pháp xử lý nền móng 
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Xử lý nền đập bằng cọc BTCT kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường: Đây là giải pháp tốt 

về xử lý nền đất yếu, đạt hiệu quả cao về kinh tế và kỹ thuật. Giải pháp này cho phép giảm chi 

phí vật liệu, thi công đơn giản, giảm được tổng độ lún công trình cũng như độ lún lệch của kết 

cấu công trình. Cọc có thể được đúc tại xưởng và vận chuyển đến hiện trường do đó dễ dàng 

kiểm soát chất lượng cọc; biện pháp thi công đơn giản, phổ biến làm tăng khả năng kiểm soát 

chất lượng thi công công trình. 

3.3.2.3 Kênh chuyển dòng 

3.3.2.3.1 Chọn loại công trình 

Theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành 

phố và Văn bản hiệu chỉnh số 5548/UBND-ĐTMT ngày 23/10/2009 thì tuyến kênh có cấp 

đường thủy là cấp V. 

3.3.2.3.2 Quy mô kênh 

Kênh chuyển dòng có mục đích kết nối rạch Tôm với rạch Cây Khô sau khi ngăn đập 

rạch Tôm. 

Theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND, tuyến rạch Tôm (nhánh Phước Kiểng) từ sông 

Phước Kiểng đến rạch Cây Khô (rạch Bà Lào) có cấp đường thủy nội địa là cấp V. Theo 

TCVN 5664:2009 - Tiêu chuẩn Quốc gia - Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, ứng với cấp 

V thì kích thước đường thủy là sâu >2,1m; rộng >25m.  

Độ sâu, bề rộng luồng xác định tại mực nước thấp thiết kế là mực nước ứng với tần suất 

98% trên đường lũy tích mực nước giờ. Theo Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực, mực nước 

này tại rạch Cây Khô là -1,91m  Cao độ đáy kênh > -1,91 + 2,1 = 4,01m  Chọn cao trình 

đáy kênh = -4,10m. Địa chất nền khu vực là đất yếu nên chon mái kênh m=3. 

Chọn bề rộng tại đáy kênh là 15m  

 bề rộng tại cao độ -1,91m = [-1,91- (-4,10) x 3 x 2 + 15] = 28,14m > 25m. 

Chiều dài tuyến kênh chuyển dòng là 165m 

 

Hình 28. Mặt cắt kênh chuyển dòng 
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3.3.2.4 Bến neo tàu thuyền chờ qua cống 

Bến neo đậu tầu thuyền chờ qua cống khi cống đóng được bố trí ở cả thượng và hạ lưu 

công trình phìa huyện Bình Chánh, cách đầu âu khoảng 150m.  Mỗi cụm bến bao gồm 06 trụ 

neo độc lập cách nhau 20m/trụ. 

Kết cấu trụ neo gồm bệ trụ bằng bê tông cốt thép M300, kích thước bxlxh = 

(3,6x4,5x1,5)m đặt trên nền gồm 08 cọc ống thép D=0,6m, dày 16mm, dài 40m. Cao trình 

đỉnh bệ +1,50m. Trên đỉnh bệ là có trụ BTCT M300 hình lục giác cạnh dài 0,9m, cao 3,0m 

trên đó gắn bích neo tàu bằng thép và đệm chống va bằng cao su. 

Cäc èng thÐp D= 60cm, L = 40m Cäc èng thÐp D= 60cm, L = 40m

MÆt  b»ng bÕn neo ®Ëu t µu t huyÒn

ChÝnh diÖn bÕn neo ®Ëu t µu t huyÒn 40m

 

Hình 29. Bố trí chung một đoạn bến 
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Hình 30. Kết cấu trụ neo tàu 

3.3.3 Thiết bị cơ khí 

a. Phương án loại cửa van 

Trong giai đoạn NCKT đã so sánh và phân tích ưu nhược điểm của các loại cửa van 

khẩu độ lớn. Từ đó đề xuất lựa chọn phương án cửa van phẳng kéo đứng (lifting gate), kết cấu 

dạng dàn.  

Trong giai đoạn này, Qua nghiên cứu, đánh giá chúng tôi thấy rằng phương án cửa van 

phẳng kéo đứng (lifting gate), kết cấu dạng dàn đã lựa chọn trong giai đoạn NCKT là phương 

án phù hợp nhất với chức năng, nhiệm vụ của cống KST Cây Khô. Đây cũng là loại cửa van 

được nhóm chuyên gia nước ngoài hỗ trợ kỹ thuật cho dự án đánh giá cao và kiến nghị sử 

dụng, trong đó một số cống lớn thuộc Quy hoạch 1547. 

b. Kết cấu và vật liệu làm cửa van 

- Kết cấu cửa: 

Tham khảo cac cửa van khẩu độ lớn trên thế giới và tại Việt Nam thấy rằng, đối với 

cửa van có khẩu độ lớn (>20m) thì thì kết cấu cửa dạng giàn là phù hợp nhất.  

- Vật liệu cửa van: 

Trong thiết kế cơ sở lựa chọn vật liệu để chế tạo toàn bộ cửa là thép không rỉ SUS 304. 

Phương án này có ưu điểm là cửa van sẽ đảm bảo không bị rỉ trong suốt quá trình làm việc. 

Tuy nhiên, vật liệu thép không rỉ SUS 304 có nhược điểm là tính chất cơ lý (giới hạn chảy và 

giới hạn bền) thấp, nếu dùng để thiết kế cửa van có khẩu độ lớn thì kích thước các bộ phận 
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cửa (dầm, bản mặt, giàn) lớn, dẫn đến tăng khối lượng cửa, tăng quy mô thiết bị nâng hạ. 

Ngoài ra, giá thành của loại thép này cũng cao hơn nhiều so với các loại thép thông thường.  

Theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình thấy rằng, nước tại vị trí xây dựng 

có tính ăn mòn yếu. Do đó, để khắc phục những nhược điểm trên kiến nghị lựa chọn vật liệu 

chế tạo cửa van cống KST Cây Khô như sau: 

+ Tôn bản mặt, khung dầm cửa, giàn chịu lực dùng vật liệu thép S355 hoặc tương 

đương;  

+ Trục kéo cửa, Chốt treo cửa, bu lông và ê cu, nẹp kín nước được chế tạo bằng thép 

hợp kim cao loại vật liệu thép C45, 40X, SUS304, ... ;  

+ Chi tiết bạc trục dùng vật liệu đồng.   

- Kết cấu đặt sẵn trong bê tông:   

Kết cấu đặt sẵn trong bê tông: Khe cửa, dầm lắp chốt treo cửa, dầm đỡ xi lanh lanh 

thủy lực dùng vật liệu thép không sỉ SUS304.  

- Đối với liên kết hàn: Các chi tiết quan trọng như dầm chính dùng máy hàn tự động 

và bán tự động, các chi tiết khác cĩ thể hàn bằng hàn bằng tay dùng que hàn loại N46 hoặc 

loại que hàn Việt - Đức của Việt Nam hay nước khác cĩ các chỉ tiêu cơ lý tương đương, khi 

hàn các chi tiết thép không ghỉ phải dùng que hàn thép không gỉ. 

c. Thiết bị điều khiển 

Tời điện hoặc xilanh thuỷ lực là thiết bị đóng mở cửa van phù hợp với loại hình cửa lớn, 

yêu cầu đồng tốc trong quá trình đóng mở cửa van.  

Nếu sử dụng tời điện, tốc độ đóng mở của tời không cao trong khi triều lên xuống khá 

nhanh, mặt khác tời điện chỉ có thể nâng cửa nhưng khi đóng cửa phải nhờ trọng lượng của 

van do vậy sẽ không chủ động trong vận hành công trình. 

Thiết bị điều khiển cửa van bằng xilanh thuỷ lực là thiết bị hiện đại đóng mở công trình 

kiểu cưỡng bức. Loại này đã được đưa vào sử dụng rộng rãi ở các công trình lớn trên thế giới 

và đã áp dụng cho một số công trình thủy lợi ở nước ta, thiết bị đóng mở loại này đã thể hiện 

được tính ưu việt là gọn, tính thẩm mỹ cao và thuận lợi cho công tác vận hành. 

Mặc dù giá thành của thiết bị khá cao nhưng căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu của cống 

kiểm soát triều Cây Khô, thời gian đóng mở của phải nhanh và đảm bảo tính ổn định, an toàn 

cao nên chúng tôi đề nghị lựa chọn thiết bị đóng mở của van là Xilanh thủy lực. 

d. Tóm tắt giải pháp công nghệ và thiết bị lựa chọn 

d1. Kết cấu cửa van: 

+ Cửa van được chế tạo bằng thép S355hoặc tương đương;, kết cấu cửa van dạng 

khung bản phẳng được tổ hợp hàn, dập từ thép tấm; Hệ thống giàn phẳng chịu lực chính hình 

bán nguyệt bằng thép ống định hình; Dầm biên tổ hợp bằng thép tấm hàn hình dạng chữ I, 

trên dầm biên bố trí tai kéo cửa, neo cửa và kết cấu đỡ trượt dẫn hướng cho cửa . . .; Kín nước 

cửa van: kín nước đáy sử dụng cao su, kín nước bên sử dụng kết cấu tấm đỡ trượt Deva.glid 

hoặc PE-UHMW.  
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D - D
TØ lÖ: 1/100

A B C

ChÝnh diÖn phÝa s«ng
TØ lÖ: 1/100

 

Hình 31. Chính diện, mặt bằng cửa van 
A - A
TØ lÖ: 1/50

B - B
TØ lÖ: 1/50

C - C
TØ lÖ: 1/50

 

Hình 32. Cắt ngang cửa van 

 

Hình 33. Mô hình 3D kết cấu cửa van 
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+ Liên kết giữa các bộ phận trên với nhau được thực hiện bằng liên kết hàn. Các kết cấu 

thép của cửa được bảo vệ rỉ sét bằng sơn chống rỉ Epoxy.  

+ Kết cấu chắn nước của cửa van làm bằng cao su theo TCVN 8298_2009, TCVN 

8299_2009.  

+ Tấm đỡ trượt bên cửa dùng loại vật liệu PE_UHMW, kết cấu tấm trượt được bố trí 

làm kín nước bên cho cửa van.  

+ Để thuận tiện cho việc thay thế khi sửa chữa, liên kết giữa các bộ phận chắn nước, 

tấm đỡ trượt cửa ở bên vào cửa van được thực hiện bằng Bulông.  

+ Khe cửa là phần thép chôn vĩnh cữu trong bê tông, tất cả những mặt khe tiếp xúc với 

các bộ phận cao su chắn nước được làm bằng thép không rỉ SUS304, các bộ phận chôn khuất 

trong bê tông của khe được làm bằng thép CT38. 

d2. Dầm dẫn hướng, dầm lắp chốt treo, dầm treo xi lanh thủy lực.  

+ Dầm dẫn hướng được chế tạo bằng thép Q345B (theo tiêu chuẩn GB/T 1591-94), kết 

cấu cửa van dạng khung bản phẳng được tổ hợp hàn, dập từ thép tấm.  

+ Kết cấu dầm lắp chốt treo cửa, dầm treo xi lanh thủy lực, dầm lắp dầm dẫn hướng là 

phần thép chôn vĩnh cữu trong bê tông được làm bằng thép khơng rỉ SUS304, các bộ phận 

chôn khuất trong bê tông của khe được làm bằng thép CT38.  

d3. Thiết bị nâng hạ cửa van;  

+ Mỗi cửa van phẳng được nâng hạ bằng hai xi lanh thuỷ lực, được cấp dầu từ trạm 

bơm nguồn.  

+ Một trạm bơm nguồn đặt trên nhà tháp trên trụ pin nhằm cấp dầu cho từng xi lanh 

thủy lực vận hành đóng mở cửa. Từng cặp xi lanh thuỷ lực cho mỗi cửa có chức năng đồng bộ 

tốc độ đảm bảo cho cửa van được nâng hạ đều.  

Thông số kỹ thuật và thiết kế chi tiết cửa van và thiết bị điều khiển xem "Báo cáo thiết 

kế cơ khí" 

3.3.4 Thiết bị điện 

3.3.4.1 Nhu cầu phụ tải 

Căn cứ vào công suất các phụ tải, trong đó phụ tải về cơ khí đóng vai trò chủ đạo. Đó là 

các động cơ máy bơm nguồn xy lanh thủy lực để nâng hạ các cửa cống. Bên cạnh phụ tải cơ 

khí còn có phụ tải về sinh hoạt nhà quản lý, chiếu sáng đường vận hành, công viên và giao 

thông thủy, thông tin liên lạc, ....Cụ thể như sau: 

Cống Cây Khô gồm 2 cửa 40m, mỗi cửa dùng 2 bộ bơm nguồn riêng. Toàn bộ cống có 

4 trạm nguồn, cống suất mổi trạm nguồn như sau: 

 * Trạm nguồn 1: Công suất lắp đặt Plđ1 = (2x37kW) + 3kW + 3kW = 80kW 

(2 động cơ bơm dầu trong đó 1 động cơ chạy chính, 1 động cơ dự phòng: 2x37kW, 1 

động cơ lọc dầu: 3kW, Dự phòng chiếu sáng, thông gió, mạch động lực: 3kW).  



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      61 

* Trạm nguồn 2: Công suất lắp đặt Plđ2 = (2x37kW) + 3kW + 3kW = 80kW 

(2 động cơ bơm dầu trong đó 1 động cơ chạy chính, 1 động cơ dự phòng: 2x37kW, 1 

động cơ lọc dầu: 3kW, Dự phòng chiếu sáng, thông gió, mạch động lực: 3kW).  

* Trạm nguồn 3: Công suất lắp đặt Plđ3 = (2x37kW) + 3kW + 3kW = 80kW 

(2 động cơ bơm dầu trong đó 1 động cơ chạy chính, 1 động cơ dự phòng: 2x37kW, 1 

động cơ lọc dầu: 3kW, Dự phòng chiếu sáng, thông gió, mạch động lực: 3kW).  

* Trạm nguồn 4: Công suất lắp đặt Plđ4 = (2x37kW) + 3kW + 3kW = 80kW 

(2 động cơ bơm dầu trong đó 1 động cơ chạy chính, 1 động cơ dự phòng: 2x37kW, 1 

động cơ lọc dầu: 3kW, Dự phòng chiếu sáng, thông gió, mạch động lực: 3kW)..  

 Âu thuyền : Công trình gồm 1 âu thuyền, mỗi cửa sử dụng một bộ bơm nguồn xy 

lanh thủy lực riêng. 

* Cửa 1 Âu thuyền: Công suất lắp đặt Plđ1 = 80kW 

* Cửa 2 Âu thuyền: Công suất lắp đặt Plđ1 = (2x11kW) + 2kW = 24kW 

* Các phụ tải khác: 

- Động lực và chiếu sáng nhà quản lý: 45kW. 

- Động lực và chiếu sáng nhà bảo vệ: 1kW 

- Phụ tải chiếu sáng ngoại vi: công suất các phụ tải chiếu sáng ngoại vi được thể hiện 

trong bảng sau. 

Bảng 10.  Bảng tổng hợp công suất chiếu sáng ngoại vi 

Stt Tên khu vực phụ tải 
 Số 

lượng  

 Công 

suất  

(kW)  

 Tổng 

công 

suất 

(kW)  

 Tổn hao 

20% 

(kW)  

 Tổng 

công suất 

+ Tổn hao 

(kW)  

 Ghi 

chú  

1 Chiếu sáng Công viên 40 0,22 3,76 0,75 4,51   

  Đèn Sodium 150W 12 0,15 1,80 0,36 2,16   

  Đèn cầu trang trí 70W 28 0,07 1,96 0,39 2,35   

2 Chiếu sáng bờ kè phải 27 0,22 2,85 0,57 3,42   

  Đèn Sodium 150W 12 0,15 1,80 0,36 2,16   

  Đèn cầu trang trí 70W 15 0,07 1,05 0,21 1,26   

3 Chiếu sáng bờ kè trái 23 0,22 1,77 0,35 2,12   

  Đèn Sodium 150W 2 0,15 0,30 0,06 0,36   

  Đèn cầu trang trí 70W 21 0,07 1,47 0,29 1,76   

4 
Chiếu sáng giao thông 

thủy 
24 0,17 2,56 0,51 3,07   

  Đèn Pha MH 150W 16 0,15 2,40 0,48 2,88   

  Đèn cầu trang trí 20W 8 0,02 0,16 0,03 0,19   
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Bảng 11.  Bảng tổng hợp nhu cầu công suất 

Stt Tên khu vực phụ tải 

Hiệu 

suất 

động 

cơ (η) 

Công 

suất lắp 

đặt  

Plđ 

(kW) 

Công 

suất vận 

hành 

Pvh 

(kW) 

Công 

suất tính 

toán 

Ptt (kW) 

Ghi chú 

1 Trạm bơm nguồn 1 0,96 80 43 47,7 
Xy lanh bên trái 

nâng hạ cửa van 1 

2 Trạm bơm nguồn 2 0,96 80 43 47,7 
Xy lanh bên phải 

nâng hạ cửa van 1 

3 Trạm bơm nguồn 3 0,96 80 43 47,7 
Xy lanh bên trái 

nâng hạ cửa van 2 

4 Trạm bơm nguồn 4 0,96 80 43 47,7 
Xy lanh bên phải 

nâng hạ cửa van 2 

5 Cửa 1 Âu thuyền 0,96 80 41 42,6   

6 Cửa 2 Âu thuyền 0,96 80 41 42,6   

7 Nhà bảo vệ 1 1 1 1   

8 Nhà quản lý 1 45 20 20   

9 Chiếu sáng công viên 1 1,16 1,16 1,16   

10 Chiếu sáng bờ kè phải 1 0,95 0,95 0,95   

11 Chiếu sáng bờ kè trái 1 0,45 0,45 0,45   

12 
Chiếu sáng giao thông 

thủy 
1 1,05 1,05 1,05   

  TỔNG CỘNG 
 

529,60 278,60 300,52   

Tổng nhu cầu công suất điện tính toán : Ptt = 300,52 kW. 

3.3.4.2 Sơ đồ nối điện chính:  

Sơ đồ nối điện chính của công trình được thể hiện trong bản vẽ sơ đồ nguyên lý hệ 

thống điện chung của dự án 
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3.3.4.3 Hệ thống chiếu sáng ngoại vi 

3.3.4.3.1 Giải pháp thiết kế: 

a. Chiếu sáng đường nội bộ: 

Sử dụng cột đèn tròn côn mạ kẽm cao 6m, cần đèn đơn cao 2m, vươn xa 1,5m. Trên 

mỗi cột lắp một đèn chiếu sáng chiếu sáng đường phố bán rộng có IP66, cao độ đặt đèn là 8m, 

lắp bóng Sodium 150W-220 V. Bố trí cột đèn trên vỉa hè cách mép bó vỉa 0,7m, khoảng cách 

trung bình giữa hai cột là 30m. 

b. Chiếu sáng công viên: 

Với đặc điểm khu vực công viên không yêu cầu độ sáng giống như chiếu sáng đường 

phố mà chỉ mang tính chất trang trí, tạo được sự hài hòa với cảnh quan xung quanh. Phạm vi 

chiếu sáng nhằm vào các đường dạo trong công viên, các bồn hoa tiểu cảnh,….Để đảm bảo độ 

sáng và có tính thẩm mỹ cao cũng như vẻ đẹp phù hợp với cảnh quan xung quanh, phương án 

chiếu sáng như sau: Tại các khu vực bên trong công viên, sử dụng cột đèn chiếu sáng trang trí 

BANIAN, cao 3,5m, lắp một đèn MIRIA, thân cột bằng ống nhôm định hình, đế gang đúc 

DC-07, lắp bóng Sodium 70W-220V, khoảng cách trung bình giữa các cột là 15-20m.  

c. Chiếu sáng giao thông thủy: 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      64 

Sử dụng đèn pha, bóng MH 150W-220 V. Đèn được lắp đặt dưới sàn cầu vận hành 

chiếu sáng về hai phía phục vụ tàu bè qua lại. 

Sử dụng các trụ đèn trang trí cao 2,5m, lắp 01 đèn cầu PMMA D400, bóng compact 

20W chiếu sáng cầu vận hành trong khu vực cống. 

3.3.4.3.2 Nguồn điện cấp cho chiếu sáng ngoại vi: 

- Nguồn cáp cho hệ thống chiếu sáng ngoại vi được lấy nguồn từ tủ điện phân phối tổng 

TĐ cấp điện cho các tủ điều khiển chiếu sáng ngoại vi. 

- Dự kiến lắp đặt mới 01 tủ điện điều khiển cung cấp nguồn và điều khiển đóng mở cho 

hệ thống chiếu sáng ngoại vi. 

- Tủ điều khiển chiếu sáng được lắp đặt trên nền bê tông tại vị trí thích hợp. 

- Cáp cấp nguồn từ các tủ điện điều khiển chiếu sáng đến các trụ đèn chiếu sáng được 

sử dụng là cáp CXV/DSTA–3x6+1x4mm2 và được luồn trong ống nhựa HDPE 

D65/50mm đi trong mương cáp cấp nguồn cho các đèn lắp trên trụ thép. 

- Sử dụng cáp đồng CXV – 3x2,5mm2 để đấu dây lên đèn chiếu sáng. 

3.3.4.3.3  Điều khiển chiếu sáng: 

Hệ thống chiếu sáng được điều khiển bằng tay hoặc tự động thông qua việc cài đặt bộ 

LOGO lập trình được lắp đặt trong tủ, với chế độ cài đặt tự động dự kiến như sau: 

+ Chế độ buổi tối (18h - 23h):  Bật  100 % số đèn. 

+ Chế độ đêm khuya (23h - 5h30): tiết giảm 1/2 công suất đèn theo chế độ cắt 1 

tuyến cáp chiếu sáng. 

+ Sau 5h30 sáng, toàn bộ các đèn trên tuyến sẽ tự động tắt. 

Việc vận hành với chế độ trên có thể tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ  

Thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu và có thể điều khiển tự động hoặc bằng 

tay. 

3.3.4.3.4  An toàn hệ thống chiếu sáng ngoại vi: 

- Bảo vệ ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 

cấp tại tủ điện điều khiển chiếu sáng và tại bảng điện cửa cột. Tại bảng điện cửa cột sử 

dụng aptomat cho các đèn chiếu sáng. 

- Tại mỗi trụ đèn chiếu sáng được nối tiếp đất an toàn bằng dây đồng trần C25mm2 nối 

từ cột thép tới cọc tiếp đất thép mạ đồng D16x2400mm đóng tại ngay mỗi chân cột. 

Ngoài ra các trụ thép còn được nối với hệ thống tiếp địa liên hoàn giữa các trụ bằng 

dây đồng trần C25mm2 

3.3.4.3.5  Móng trụ đèn: 

- Khung móng trụ trên nền đất được làm bằng thép CT3 có kích thước 

M16x240x240x750mm và M16x260x260x500mm Các khung bulong móng được mạ 
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kẽm nhũng nóng phần ren. Bêtông được thiết kế bảo cho trụ đứng vững trong quá 

trình vận hành và khai thác, bê tông móng trụ được đổ tại chỗ, phần bêtông lót móng 

M100 đá 4x6 và bêtông móng M200 đá 1x2. 

- Khung bulong móng trên sàn bê tông và trên cầu vận hành được lắp đặt trong quá 

trình thi công sàn và cầu. 

3.3.4.4 Tính toán chọn phương án thiết bị. 

Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của dự án và bảng tính toán tổn thất điện áp và dòng điện 

phát nóng cho phép, củng loại cáp sử dụng cấp điện cho các tủ điện phân phối được lựa chọn 

như sau: 

+ Tuyến 1: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x95+1x50mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ1 (Xy lanh bên trái nâng hạ cửa van 1). 

+ Tuyến 2: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x95+1x50mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ2 (Xy lanh bên phải nâng hạ cửa van 1). 

+ Tuyến 3: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x95+1x50mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ3 (Xy lanh bên trái nâng hạ cửa van 2). 

+ Tuyến 4: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x95+1x50mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ4 (Xy lanh bên phải nâng hạ cửa van 2). 

+ Tuyến 5: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x25+1x16mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ5 (Cửa 1 Âu Thuyền). 

+ Tuyến 6: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x25+1x16mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D85/65mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ6 (Cửa 2 Âu thuyền). 

+ Tuyến 7: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV-3x25+1x16mm2 đi trong 01 ống 

nhựa HDPE D65/50mm từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện TĐ7 (cấp điện cho 

nhà Quản lý). 

+ Tuyến 8: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-2x10mm2 đi trong 01 ống 

nhựa HDPE D65/50mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện TĐ8 

(cấp điện cho nhà bảo vệ). 
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+ Tuyến 9: Kéo mới cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA-3x10+1x6mm2 đi trong 01 

ống nhựa HDPE D65/50mm chôn trong đất từ tủ điện phân phối tổng TĐ đến tủ điện 

TĐ9 (cấp điện cho chiếu sáng ngoại vi). 

3.3.4.5 Bố trí thiết bị phương án chọn. 

- Tủ điện phân phối hạ thế bao gồm tủ điện (trọn bộ), nền móng tủ, hệ thống MCCB, đèn 

báo pha, đồng hồ đo đếm, phụ kiện và hệ thống tiếp địa cho tủ. Tủ điện phân phối làm 

nhiện vụ cấp điện tới các khu vực chức năng. Tủ được đặt trên nền bê tông hoặc trên treo 

trên tường, có đáy kín và được khoan lỗ để luồn cáp.  

- Vỏ tủ được làm bằng tôn sơn tĩnh điện. bên trong lắp đặt hệ thống thanh cái và 

áptômát để phân phối phụ tải điện. Trên tủ có đặt mái che bảo vệ và khe thông gió bên 

hông tủ. 

- Các thiết bị được bố trí trên tủ điện tổng TĐ và các tủ điện phân phối TĐ1, TĐ2, TĐ3, 

TĐ4, TĐ5, TĐ6, TĐ7, TĐ8, TĐ9. Mỗi tủ điện đều có các đồng hồ am-pe kế, von kế, 

máy biến dòng, áp tô mát đầu vào, áp-tô-mát phân phối, đèn tín hiệu. 

- Vị trí lắp đặt các tủ điện xem trong phần bản vẽ bố trí hệ thống điện. 

3.3.4.6 Trạm biến thế 

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nhu cầu công suất hệ thống điện, Công suất tính toán chọn 

máy biến áp có cả dự phòng được tính toán như sau. 

  Pttmba       =   300,52 kW 

 Qttmba       =   225,39 kVAR 

 Sttmba      =  375,65 kVA 

- Công suất tính toán đầu vào máy biến áp đã tính tổn thất trong máy biến áp là:  

Sttmba  = 375,65 kVA 

  Do đó chọn máy biến áp có công suất S = 400kVA – 22/0,4kV để cung cấp điện cho 

toàn bộ công trình. 

- Bảo vệ phía trung thế máy biến thế : Sử dụng tủ máy cắt để đóng cắt và bảo vệ phần 

trung thế của máy biến thế. Dùng cáp ngầm trung thế 3M50mm2 – 24kV đấu nối từ tủ 

máy cắt 200A-24kV-20kA/3s đến đầu sứ cao thế máy biến thế 400kVA. 

- Bảo vệ phía hạ thế máy biến thế: Sử dụng 01 MCCB 3 pha 630A-1000V để đóng cắt và 

bảo vệ phía hạ thế máy biến thế. 

- Hệ thống cáp xuất hạ thế: Cáp xuất hạ thế sử dụng 2x3M150 cho dây pha và M150mm2 

cho dây trung hòa của máy biến thế 320kVA. 

- Hệ thống đo đếm:  Sử dụng đo đếm trung thế thông qua 03 TI 75/5A và 03 TU 

12700/120V. Sử dụng điện kế pha 3pha 4 dây. 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      67 

- Hệ thống tiếp địa: Các vị trí  đầu cáp, thiết bị, phần mang điện được đấu nối vào hệ 

thống tiếp địa và điện trở đảm bảo R ≤ 4 Ohm (Nếu không đạt thì đơn vị thi công phải 

đóng thêm cọc tiếp địa cho đến khi nào đạt). Tiếp địa an toàn tại các vật tư có tính kim 

loại như cửa trạm, vỏ thiết bị.... 

3.3.4.7 Tính toán tụ bù hạ thế : 

Dung lượng bù được tính như sau : 

- Công suất phụ tải tính toán : Ptt = 300,52kW 

- Hệ số công suất của phụ tải trước khi bù :  

CosØ1 = 0,8, SinØ1 = 0,6  

=> TgØ1 = 0,75 

- Hệ số công suất của phụ tải sau khi bù :  

CosØ2 = 0,95, SinØ2 = 0,31  

=> TgØ2 = 0,33 

- Công suất phản kháng cần bù :  

Qb = Ptt x (TgØ1- TgØ2)  = 300,52 x (0,75-0,33) = 126,6 kVAR    

=> Vậy chọn Q bù = 120kVAR 

3.3.4.8 Giải pháp xây dựng phần không chuyên điện : 

- Mương cáp ngầm có kích thước đáy trên 500mm x đáy dưới 500mm sâu 900mm cho 01 

sợi cáp ngầm đi trong ống HDPE vặn xoắn d160/125, phía trên cáp ngầm có gạch làm 

dấu, băng báo hiệu cáp ngầm. 

3.3.4.9 Xây dựng trạm biến thế : 

- Vị trí xây dựng trạm :Trạm Compact nằm tại Cống kiểm soát triều Cây Khô (Xem bản 

vẽ). 

- Kích thước của trạm: Sử dụng 1 trạm Compact rộng 3,4m x dài 4,9m x cao 0,7m (kích 

thước lọt lòng). Đảm bảo phù hợp cảnh quan và tiêu chuẩn kỹ thuật.  

"Chi tiết tính toán thiết kế và khối lượng xem Hồ sơ thiết kế điện" 

3.3.5 Giải pháp kến trúc 

3.3.5.1 Cống kiểm soát triều 

Công trình cống kiểm soát triều Cây Khô nằm trong thành phố Hồ Chí Minh do vậy 

kiến trúc công trình cần phải được quan tâm trong quá trình thiết kế để đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch và kiến trúc chung của đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch, 

môi trường của khu vực cũng như Thành phố. Các hạng mục cần phải quan tâm nhiều đến 

giải pháp kiến trúc bao gồm: Trụ pin, tháp van, cầu công tác, tường kè, lan can... Giải pháp 

kiến trúc và bố trí nội, ngoại thất một số hạng mục công trình như sau: 
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a. Trụ pin, tháp kéo van:  

Đây là kết cấu chính và cũng là điểm nhấn kiến trúc của công trình. Trụ pin được thiết kế 

với hai đầu bo tròn, các trụ biên bố trí vát góc để thuận dòng chảy và phù hợp với hình dạng mang 

cống. Phần chính của tháp van cao 18m bằng bê tông cốt thép, kích thước tháp van đảm bảo công 

năng chính là treo xi lanh nâng hạ cửa, kết cấu tháp dạng hình trụ rỗng, hai tường dọc được bố trí 

kéo dài khỏi tường ngang và bo tròn hai đầu.  

Trong lòng tháp bố trí cầu thang lên xuống để quản lý vận hành, trên tường ngang có bố 

trí cửa thông gió và lấy sáng. Trên đỉnh tháp có mái giả bằng thép cách điệu hình cánh chim. 

b. Cầu công tác  

 Cầu công tác bố trí trên đỉnh trụ pin cống với công năng chính phục vụ đi lại quản lý vận 

hành và lắp đặt hệ thống đường dây điện, đường dầu thủy lực. Kết cấu nhịp cầu bằng dầm Super 

T dài 38m, Mặt cầu rộng 03m. cầu được kết nối vào các tháp van, lan can cầu bằng thép mạ kẽm, 

trên cầu bố trí các trụ đèn trang trí hình cầu 04 bóng. 

c. Nhà đặt trạm nguồn thủy lực và tủ điều khiển xi lanh  

 Do chiều rộng lòng tháp van hẹp không đủ diện tích bố trí các trạm nguồn thủy lực và 

tủ điều khiển xi lanh nên cần bố trí nhà để đặt các thiết bị này. Nhà được thiết kế đặt trên đỉnh 

trụ pin cống tại chân tháp van phía hạ lưu. Kiến trúc của nhà được thiết kế hài hòa với tháp 

kéo van. 

d. Mang cống  

Để đảm bảo ngăn nước tường kè phía hạ lưu được thiết kế với cao trình đỉnh là 

+3,00m cao hơn mặt đất tự nhiên xung quanh khoảng 1m - 1,5m. Do đó, để đảm bảo hài hòa 

về không gian kiến trúc, phía mặt ngoài tường kè được thiết kế các bồn trồng hoa, lan can trên 

đoạn kè này cũng được thiết kế thấp. 

Trên đỉnh mang cống và phía trong tường kè được lát gạch con sâu và bố trí các bồn 

trồng hoa, cây cảnh đồng thời bố trí hệ thống đèn chiếu sáng công viên trang trí dạng đèn 4 

bóng. 

3.3.5.2 Kè bảo vệ bờ 

Nhằm đảm bảo mục tiêu dự án là kết hợp chỉnh trang bờ sông và phục vụ sinh hoạt cho 

dân cư sống ven theo bờ sông, phương án kiến trúc áp dụng cho đê kè với bề rộng đỉnh đê 

rộng 7m bao gồm 02 mục đích chính như sau: 

(1) Đường đi bộ (kết hợp bảo dưỡng vận hành) rộng 5m lát gạch xi măng màu tự chèn 

và 

(2) Các ô dải cây xanh kích thước (2x22)m viền bằng bó vỉa cao 20cm, bố trí cách nhau 

2m dọc theo mép đê phía bờ. 

Cơ cấu cây xanh cho 01 ô dải cây xanh gồm có: nền cỏ lá gừng và cây có hoa tầm thấp 

H&lt. 
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Hệ thống chiếu sáng bao gồm các trụ đèn cách nhau (12-15)m/trụ đèn trang trí trên dải 

cây xanh. 

Mái đê phía bờ lát gạch có lỗ trồng cỏ và bố trí mương thoát nước mặt đê. 

Mặt ngoài tường chắn kè hạ lưu có thiết kế bồn hoa dài 2,5m, rộng 0,4m cách nhau 

9m/bồn. Trong bồn trồng hoa dạ yến thảo. 

3.4 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

3.4.1 Thiết bị nâng hạ cửa van 

- Mỗi cửa van phẳng được nâng hạ bằng hai xi lanh thuỷ lực, được cấp dầu từ trạm bơm 

nguồn. 

- Một trạm bơm nguồn đặt trên nhà tháp trên trụ pin nhằm cấp dầu cho một xi lanh thủy 

lực vận hành đóng mở cửa. Từng cặp xi lanh thuỷ lực cho mỗi cửa có chức năng đồng bộ tốc 

độ đảm bảo cho cửa van được nâng hạ đều. 

3.4.1.1 Thông số kỹ thuật thiết bị nâng hạ cửa van 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

01 
Xi lanh thủy lực nâng hạ cửa van: (02 Xi lanh thủy lực nâng 

01 cửa, công trình có 02 khoang cửa) 
02 bộ 

01 bộ 

gồm 02 

xilanh 

02 Thông số kỹ thuật yêu cầu xi lanh thủy lực   

 
Xuất xứ: Được nhập khẩu đồng bộ, nguyên chiếc từ các nước 

công nghiệp phát triển. 
  

 
Kiểu dạng: Xi lanh thủy lực có ngõng trục nằm trên thân xi 

lanh 
  

 

Số lượng trạm nguồn: [01 trạm nguồn/(01 xi lanh đóng mở 

cửa và 01 xi lanh chốt treo cửa)], trạm nguồn bố trí 03 động 

cơ vận hành bơm dầu (01 động cơ dự phòng và 02 động cơ 

hoạt động đồng thời). Trạm nguồn và tủ điện điều khiển có 

thể được lắp ráp trong nước với các vật tư thủy lực và điện 

nhập khẩu từ các nước EU-G7. 

04  

 Lực nâng lớn nhất của 01 xi lanh thủy lực: 205,0 tấn   

 

+ Vật liệu xi lanh: Thép Carbon St52-3 hoặc tương đương, 

sơn chống rỉ bề mặt. 

+ Vật liệu cần: 

PA1: Thép cacbon 42CrMo phủ ceramic(phủ gốm). 

PA2: Thép cacbon 42CrMo phủ HVOF. 

PA3: Thép không rỉ phủ Crom. 
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 Đường kính xi lanh: 450 mm   

 Đường kính cần xi lanh: 220 mm   

 Hành trình xi lanh: 15350mm   

 Vận tốc nâng hạ: 0,0 đến 0,7(m/phút), điều chỉnh được   

 Xi lanh có có đầy đủ thiết bị đo hành trình đóng mở   

 Áp suất tính toán thiết kế (rated pressure): 200 bar   

 Áp suất thử nghiệm (test pressure): 250 bar   

3.4.1.2 Thiết bị đóng mở chốt treo cửa 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

01 
Xi lanh thủy lực 0,5 tấn: (02 xi lanh đóng chốt cho 01 tấm 

cửa, Công trình có 02 khoang cửa) 
04 Chiếc 

02 Thông số kỹ thuật yêu cầu   

 - Xuất xứ: VN     VN 

 - Kiểu: Xi lanh thủy lực có lỗ lắp trục ở đuôi xi lanh.   

 
- Số lượng trạm nguồn: Dùng chung với trạm nguồn của xinh 

thủy lực nâng hạ cửa van 
  

 - Lực đóng mở: 0,5  tấn   

 - Đường kính Piston: D = 80 mm   

 
- Đường kính cần: d = 45 mm Vật liệu cần xi lanh: Thép 

không rỉ mạ phủ crom 
  

 - Hành trình xi lanh: S = 0,35 (m)   

 - Vận tốc đóng mở: v = 0,5 m/phút   

 - Áp suất tinh toàn thiết kế 140 bar   

 - Áp suất thử nghiệm xuất xưởng: P = 195 bar   
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3.4.2 Thiết bị điện 

3.4.2.1 Trạm biến áp 

Như đã phân tích trong mục 3.3.4, để đảm bảo cấp điện cho toàn bộ công trình cần xây 

dựng 01 trạm biến áp công suất S = 400kVA – 22/0,4kV. Các thông số kỹ thuật yêu cầu như 

sau: 

Stt Đặc tính Yêu cầu 

1 Nhà sản xuất /Nước sản xuất  

2 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9000 

3 Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60076, TCVN 1984-1994 

4 Loại Ngâm trong dầu, làm mát tự nhiên, treo trên 

cột và/hoặc lắp trên nền trạm 

5 Vật liệu chế tạo cuộn dây Đồng 

6 Đặc tính dầu cách điện Loại dầu không chứa độc tố PCB 

7 Cấu trúc thùng/vỏ máy/phụ kiện 

 

 Thùng máy được làm kín hoàn toàn bằng 

liên kết bulông, có van lấy mẫu dầu  và 

không có bình dầu phụ. Joint làm kín phải 

làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, 

chịu được các tác nhân về dao động cơ học, 

nhiệt và ẩm;  

 Đáy thùng hình chữ nhật hoặc oval. 

Thùng máy phải có móc cẩu để vận chuyển 

và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm 

tra; 

 Bộ phận giải toả áp lực được thiết kế phù 

hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy 

nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố 

nội bộ máy; 

 Tiếp địa cho máy được thực hiện cho 

mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện 

chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí 

tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp 

và có ký hiệu nối đất; 

 Tôle làm vỏ máy là thép chịu lực có bề 

dày tối thiểu là 4 mm, đảm bảo chịu được 
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Stt Đặc tính Yêu cầu 

áp suất bên trong máy ở các chế độ làm 

việc; và 

 Sơn vỏ máy được thực hiện bằng sơn 

tĩnh điện màu xám nhạt có các yêu cầu sau: 

Bề dày lớp sơn: 50 - 80m 

Độ bền va đập bề mặt: 80 – 120 LBS/inch 

  Độ uốn: 3 – 12 mm 

 Các đầu cực/kẹp dây cho dây dẫn phía 

trung/hạ áp và dây tiếp địa làm bằng đồng 

hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. 

 Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, 

vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. 

 Các chi tiết không mang điện như: 

bulong, đai ốc, vòng đệm làm bằng thép 

không gỉ. 

8 Bộ đổi nấc điện thế phía trung áp ở chế độ 

không tải 

5 vị trí; 2 x (2,5 % ở cấp 22 kV; cơ cấu đổi nấc 

được thao tác từ bên ngoài vỏ máy  

9 Tần số định mức [Hz] 50 

10 Điện áp dây định mức phía trung áp [V] 22.000 

11 Điện áp dây định mức hạ áp [V] 400 

12 Tổ đấu dây Dyn-11 

13 Số sứ xuyên phía hạ áp 4 

14 Chiều dài đường rò sứ xuyên trung thế 

[mm] 

 429 

15 Điện áp thử cách điện xung 1,2/50(s phía 

trung áp [kVp] 

125 

16 Điện áp thử cách điện xung 1,2/50(s phía 

hạ áp [kVp] 

30 

17 Điện áp thử tăng cao tần số công nghiệp 

phía trung áp thời gian 1 phút [kVrms] 

50 

18 Điện áp thử tăng cao tần số công nghiệp 10 
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Stt Đặc tính Yêu cầu 

phía hạ áp thời gian 1 phút [kVrms] 

19 Điện áp ngắn mạch Uk [%] 4  6 

20 Độ tăng nhiệt lớp dầu trên mặt [(C] 55 

21 Độ tăng nhiệt cuộn dây [C] 60 

22 Nhiệt độ tối đa môi trường [(C] 50 

23 Ẩm độ tương đối môi trường [%]  90 

24 Khả năng quá tải cho phép  Theo tiêu chuẩn IEC 60354-1991; cụ 

thể thiết kế chế tạo phải đáp ứng các 

điều kiện quá tải sau với điều kiện nhiệt 

độ điểm nóng nhất trong máy không 

quá 1400C và đảm bảo tuổi thọ định 

mức: 

- Quá tải bình thường ở môi trường 

nhiệt độ 300C với hệ số non tải bình quân 

trước đó là 0,5: hệ số quá tải lần lượt là 

1,23 trong 4h; 1,45 trong 2h; 1,70 trong 

1h và 1,93 trong 0,5h 

- Quá tải bình thường ở môi trường 

nhiệt độ 400C với hệ số non tải bình quân 

trước đó là 0,5: hệ số quá tải lần lượt là 

1,11 trong 4h; 1,32 trong 2h; 1,55 trong 

1h và 1,76 trong 0,5h; 

 Các trường hợp quá tải cưỡng bức và sự 

cố tham khảo TCVN 1984-90. 

25 Tổn thất không tải lớn nhất [W]  

  Máy biến áp 400 kVA 433 

26 Tổn thất ngắn mạch lớn nhất ở nhiệt độ 

cuộn dây 750C, cấp điện áp 22kV, công 

suất định mức [W] 

 

  Máy biến áp 400 kVA 3818 

27 Độ bền khi ngắn mạch (100 Idđ : Uk%) trong 3 giây 
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Stt Đặc tính Yêu cầu 

28 Ký hiệu và đánh dấu Thực hiện cho trị số dung lượng danh định 

máy (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp 

địa vỏ máy. Ký hiệu có thể được thực hiện 

bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền 

chắc và dễ thấy. 

29 Tài liệu kỹ thuật  Hồ sơ thí nghiệm điển hình, bảng đặc 

tính kỹ thuật, catalog, bản vẽ máy biến áp, 

sứ xuyên, phụ kiện… nộp kèm theo hồ sơ 

dự thầu. 

 Biên bản xuất xưởng có kết quả thí 

nghiệm xuất xưởng quy định và bao gồm 

các nội dung ghi trên nhãn máy, biên bản 

thử nghiệm nghiệm thu, phiếu bảo hành, và 

các tài liệu liên quan về hướng dẫn vận 

chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo 

dưỡng máy… nộp kèm theo máy biến áp 

giao. 

30 Nhãn máy  Quy cách: chế tạo bằng thép không rỉ, 

được lắp chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ 

xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và 

có phủ sơn không phai; 

 Nội dung số liệu: Nhà chế tạo; Năm sản 

xuất; Kiểu/số máy; Vị trí lắp đặt; Loại làm 

mát; Sơ đồ đấu dây/tổ đấu dây; Thể tích 

dầu; Khối lượng ruột máy; Khối lượng 

toàn bộ; Các trị số danh định: tần số, dung 

lượng, điện áp sơ/thứ cấp và điện áp ứng 

với các nấc điều chỉnh, dòng điện sơ/thứ 

cấp, điện áp ngắn mạch %, v.v.  

 31 Thử nghiệm (theo các phương pháp quy 

định tại TCVN 1985, TCVN 1994, và 

TCVN 5432-1991) 

 Thí nghiệm điển hình: cách điện xung, 

điện áp tăng cao tần số công nghiệp, tổn 

thất  không tải và ngắn mạch, điện áp ngắn 

mạch %, độ tăng nhiệt cuộn dây và lớp dầu 

trên mặt, v.v. được thực hiện bởi phòng thử 

nghiệm độc lập. 

 Thí nghiệm xuất xưởng của nhà máy chế 

tạo: hệ số biến áp, sơ đồ vectơ (tổ đấu dây 
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Stt Đặc tính Yêu cầu 

MBA), điện trở một chiều, điện trở cách 

điện, cách điện vòng dây, tổn thất  không 

tải và ngắn mạch, điện áp ngắn mạch %, 

dòng điện không tải %, điện áp phóng điện 

dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm, kiểm tra độ 

kín vỏ thùng, kiểm tra cơ cấu điều chỉnh 

điện áp, kiểm tra độ bền cơ học vỏ thùng 

thực hiện bởi nhà sản xuất. 

 Thử nghiệm nghiệm thu của Công ty 

Điện lực 2 trước khi giao hàng: điện áp 

tăng cao tần số công nghiệp, hệ số biến áp, 

sơ đồ vectơ (tổ đấu dây MBA), điện trở 

một chiều, điện trở cách điện, cách điện 

vòng dây, tổn thất  không tải và ngắn 

mạch, điện áp ngắn mạch %, dòng điện 

không tải %, điện áp phóng điện dầu ở điện 

cực khe hở 2,5 mm, kiểm tra cơ cấu điều 

chỉnh điện áp thực hiện bởi phòng thử 

nghiệm độc lập. 

 

3.5 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 

Xem chi tiết tại Chương 5 

3.6 PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ 

Xem chi tiết tại Chương 5 

3.7 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

Xem chi tiết tại Chương 6 
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CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

4.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG 

4.1.1 Biện pháp dẫn dòng 

4.1.1.1 Tần suất dẫn dòng và cấp của công trình dẫn dòng 

a. Tần suất thiết kế công trình dẫn dòng thi công  

 Theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT, tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất để thiết kế 

các công trình tạm thời phục vụ công tác dẫn dòng thi công đối với công trình cấp I, dẫn dòng 

từ 2 mùa khô trở lên không lớn hơn P = 5%. Chọn tần suất thiết kế công trình dẫn dòng P = 

5%. 

b. Cấp của công trình dẫn dòng thi công  

Cống KST Cây Khô được xác định là công trình cấp I. Theo Bảng 2 - QCVN 04-

05:2012/BNNPTNT Xác định được cấp của công trình tạm thời để dẫn dòng thi công cống 

KST Cây Khô là Cấp III.  

4.1.1.2 Yêu cầu dẫn dòng. 

Dẫn dòng thi công là công tác cần thiết phải nghiên cứu trong việc thi công xây dựng công 

trình. Do đặc điểm công trình là thi công cống dưới lòng sông theo từng đợt nên việc dẫn 

dòng sẽ được dẫn qua phần còn lại của mặt cắt sông và phần mặt cắt thu hẹp này phải đảm 

bảo lưu lượng tiêu thoát nước yêu cầu. 

 Theo báo cáo tính toán thủy văn – thủy lực cho toàn bộ dự án do Viện Khoa học Thủy lợi 

Miền nam thực hiện tháng 10/2015 đã được phê duyệt, việc xác định quy mô tiêu cho công 

trình được tính toán từ các tổ hợp thủy văn. Từ đó xác định được diện tích mặt cắt ướt theo yêu 

cầu tiêu nước của toàn bộ các cống trong dự án sau khi hoàn thành. Theo đó diện tích mặt cắt 

ướt theo yêu cầu tiêu nước của cống Cây Khô như sau: 

Bảng 1.  Diện tích mặt cắt ướt theo yêu cầu tiêu nước 

ướt  

của sông 

Quy mô đảm bảo tiêu nước Tỷ lệ ướt 

so với sông ướt yêu cầu Bề rộng Cao trình đáy 

(m²) (m²) (m) (m) (%) 

1040 324 36 -8,0 31,3 

 Nguồn: Bảng 49 - Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực 

 Do đó, khi thi công các phân đoạn cần kiểm tra diện tích mặt cắt ướt còn lại của sông sau 

khi bị thu hẹp bởi các khung vây có đảm bảo lớn hơn diện tích yêu cầu như bảng trên hay 

không. 

4.1.1.3 Phân thời đoạn thi công. 

Với tiến độ thi công dự kiến 24 tháng, căn cứ vào khối lượng thi công và điều kiện tập 

kết máy móc, thiết bị tại hiện trường để đảm bảo yêu cầu về dòng chảy và giao thông thủy 
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trên sông Cây Khô. Kiến nghị phân chia thời đoạn dẫn dòng thi công công trình làm 3 phân 

đoạn theo trình tự như sau: 

Bảng 12.  Bảng phân chia thời đoạn dẫn dòng thi công 

Phân đoạn Thời gian Mô tả công việc 

Phân đoạn 1 9 tháng Thi công Khung vây thi công Trụ T3 và âu thuyền 

Phân đoạn 2 5 tháng Thi công Khung vây thi công trụ T2, dầm van giữa trụ T2 và 

T3 sau khi hoàn thành thi công âu thuyền và trụ T3. 

Phân đoạn 3 5 tháng Thi công Khung vây thi công trụ T1, dầm van giữa trụ T1 và 

T2. 

 

 

Hình 34. Mặt bằng dẫn dòng thi công Phân đoạn 1 
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Hình 35. Mặt bằng dẫn dòng thi công Phân đoạn 2 

 

Hình 36. Mặt bằng dẫn dòng thi công Phân đoạn 3 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      79 

4.1.1.4 Phương án dẫn dòng các thời đoạn thi công. 

4.1.1.4.1 Biện pháp và sơ đồ bố trí dẫn dòng 

Công tác dẫn dòng chỉ xác định đối với những giai đoạn thi công gây co hẹp dòng chảy 

bởi các khung vây thi công.  

 a. Phân đoạn 1 

 Thời gian thi công: 270 ngày (9,0 tháng) 

 Các công việc chính:  

 Đóng cọc định vị, lắp đặt hệ khung sàn đạo; 

 Đóng cừ lassen khung vây phân đoạn 1; 

 Đào, xói hút đất trong khung vây đến cao độ thiết kế; 

 Đổ bê tông bịt đáy; 

 Lắp đặt hệ khung, văng chống; 

 Bơm cạn nước trong khung vây; 

 Đập đầu cọc; 

 Dọn dẹp hố móng và đổ bê tông lót. 

 Lắp dựng cốt thép, ván khuôn bệ, trụ pin, dầm van  

 Đổ bê tông bệ, trụ pin, dầm van. 

 Nhổ và tháo dỡ khung vây phân đoạn 1. 

 Phương án dẫn dòng : 

Với việc thi công khung vây ngay tại lòng sông thì lưu lượng dòng chảy được dẫn 

dòng qua phần lòng sông còn lại (rộng khoảng 120m) trong thời gian khoảng 9 tháng.  

b. Phân đoạn 2 

 Thời gian thi công: 150 ngày (5,0 tháng) 

 Các công việc chính:  Tương tự như phân đoạn 1 

 Phương án dẫn dòng : 

Phân đoạn này được tiến hành ngay sau khi đổ bịt đáy âu và trụ T3, khi đó âu thuyền 

vẫn đang được thi công trong khung vây. Lưu lượng dòng chảy được dẫn dòng qua phần lòng 

sông còn lại. 

c. Phân đoạn 3 

 Thời gian thi công: 150 ngày (5,0 tháng) 

 Các công việc chính:  Tương tự như phân đoạn 1 
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 Phương án dẫn dòng : 

Phân đoạn này được tiến hành ngay sau khi kết thúc phân đoạn 2 đồng thời đã hoàn 

thành thi công Trụ T3 + Âu thuyền. Khi đó lưu lượng dòng chảy được dẫn dòng qua phần âu 

thuyền và khoang cống đã được thi công xong. 

4.1.1.4.2 Thiết kế công trình dẫn dòng 

Theo biện pháp và sơ đồ bố trí dẫn dòng như trên thì khi thi công Phân đoạn 1 sẽ dẫn 

dòng bằng lòng sông thu hẹp, khi thi công phân đoạn 2,3 sẽ dẫn dòng một phần qua lòng sông 

thu hẹp và một phần qua khoang cống đã được thi công. Do đó không cần phải thiết kế công 

trình dẫn dòng thi công. 

Tuy nhiên, Khi thi công khung vây phải xem xét xem mặt cắt ướt sông còn lại có đáp 

ứng được yêu cầu tiêu thoát nước không, phải so sánh diện tích mặt cắt ướt của sông còn lại 

và diện tích mặt cắt ướt tiêu thoát yêu cầu. 

Diện tích mặt cắt ướt kênh (sau khi đã nạo vét sơ bộ) còn lại khi thi công các phân đoạn 

khung vây như sau: 

Bảng 13.  Diện tích mặ cắt ướt sông trong các thời đoạn thi công 

TT Phân đoạn thi công Stự nhiên Schiếm 

chỗ 

Sdẫn dòng Tỉ lệ 

(m²) (m²) (m²) (%) 

1 Phân đoạn 1 1040 431 609 58,6 

2 Phân đoạn 2 1040 562 478 46,0 

3 Phân đoạn 3 1040 655 385 37,0 

4 Hoàn thành công trình 1040  665 63,9 

Đối chiếu theo "Bảng 49 - Báo cáo kết quả tính toán thủy văn, thủy lực" cho toàn bộ Dự 

án trong giai đoạn NCKT đã được phê duyệt thì tỷ lệ mặt cắt ướt yêu cầu đảm bảo khả năng tiêu 

nước đối với cống Cây Khô là 31,3% so với diện tích mặt cắt tự nhiên.  

Kết luận: Qua bảng trên thấy tỉ lệ diện tích giữa mặt cắt ướt còn lại của lòng sông tự 

nhiên và diện tích mặt cắt ướt sông tự nhiên các đợt thi công đều lớn hớn 31,3%. Do vậy diện 

tích mặt cắt ướt còn lại trong các phân đoạn thi công đều đảm bảo yêu cầu dẫn dòng. 

4.1.1.4.3 Thi công công trình dẫn dòng 

- Phân đoạn 1: Dẫn dòng hoàn toàn qua phần lòng sông thu hẹp nên không phải thi 

công công trình dẫn dòng. 

- Phân đoạn 2: Dẫn dòng một phần qua lòng sông thu hẹp, một phần qua khoang cống 

đã được thi công. Việc thi công công trình dẫn dòng trong giai đoạn này chính là thi công các 

trụ pin, dầm van của công trong phân đoạn 1. 

4.1.1.4.4 Tính toán khối lượng, chi phí, chọn phương án tối ưu 
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Do dẫn dòng qua dòng sông thu hẹp và một phần khoang cống đã được xây dựng nền 

không phải tính toán khối lượng, chi phí cho công trình dẫn dòng.  

4.1.2  Lấp dòng 

4.1.2.1 Thời gian và lưu lượng lấp dòng. 

 

Do phần thân cống được chia làm 02 phân đoạn thi công lần lượt trong các khung vây 

ngay tại lòng sông, các khung vây này chiếm một phần diện tích dòng chảy nên có thể quan 

niệm đây là công trình chặn dòng. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích chiếm dòng của các phân đoạn 

khung vây so với diện tích thoát nước của sông không lớn vẫn đảm bảo yêu cầu tiêu nước của 

sông (như phân tích tại mục 4.1.1).  

Thời gian thi công các công trình chặn dòng chính là thời gian thi công các phân đoạn 

khung vây đã được thể hiện trong mục 4.1.1.4.2 

Do không phải lấp dòng chặn toàn bộ lòng sông đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu tiêu 

nước nên không cần phải xác định lưu lượng chặn dòng. 

4.1.2.2 Phương án lấp dòng. 

4.1.2.2.1 Thời gian và lưu lượng lấp dòng 

Do phần thân cống được chia làm 02 phân đoạn thi công lần lượt trong các khung vây 

ngay tại lòng sông, các khung vây này chiếm một phần diện tích dòng chảy nên có thể quan 

niệm đây là công trình chặn dòng. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích chiếm dòng của các phân đoạn 

khung vây so với diện tích thoát nước của sông không lớn vẫn đảm bảo yêu cầu tiêu nước của 

sông .  

Thời gian thi công các công trình chặn dòng chính là thời gian thi công các phân đoạn 

khung vây. 

Do không phải lấp dòng chặn toàn bộ lòng sông đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu tiêu 

nước nên không cần phải xác định lưu lượng chặn dòng. 

4.1.2.2.2 Tính toán thuỷ lực chặn dòng 

Như đã phân tích, Do không phải lấp dòng chặn toàn bộ lòng sông đồng thời vẫn đảm 

bảo yêu cầu tiêu nước nên không có yêu cầu tính toán thủy lực chặn dòng. 

4.1.2.2.3 Tính toán khối lượng và thiết bị yêu cầu 

Do quan niệm các phân đoạn khung vây là công trình chặn dòng khối lượng và thiết bị 

yêu cầu thi công lấp dòng chính là khối lượng và thiết bị yêu cầu thi công các phân đoạn 

khung vây sẽ được thể hiện chi tiết trong mục 4.1.3.4 
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4.1.3 Biện pháp thi công 

4.1.3.1 Nạo vét bùn đất đáy sông phạm vi công trình. 

 Việc thi công nạo vét bùn đất đáy sông phạm vi công trình được thực hiện bằng 

máy đào gầu dây đặt trên hệ phao nổi. Đất nạo vét được đưa lên các xà lan và vận chuyển đến 

khu vực tập kết và xử lý bùn thải của Thành phố, dự kiến là bãi chứa bùn Đa Phước, thuộc xã 

Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. 

Nạo vét đến cao độ đáy thiết kế để trải vải địa kỹ thuật và thả rọ, thảm đá gia cố 

thượng hạ lưu. 

- Thiết bị thi công 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

 Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 

1 Xà lan ≥250T bộ 2 2 

2 Xáng cạp Gầu 2,4m3 bộ 2 2 

3 Xà lan chở đất 400T cái 4 4 

4 Tàu kéo 350CV cái 4 4 

4.1.3.2 Biện pháp thi công cọc khoan nhồi. 

4.1.3.2.1 Phạm vi và khối lượng công việc 

Toàn bộ cọc khoan nhồi gia cố nền móng các trụ cống, dầ van đều nằm trong phạm vi 

lòng sông và phải thi công ở dưới nước bằng hệ phao nổi. Khối lượng cho từng hạng mục như 

sau: 

Bảng 14.  Bảng thống kê số lượng, cao độ đáy hố khoan các cọc: 

Vị trí cọc 

Chiều dài 

cọc 

(m) 

Cao độ đỉnh cọc 

(m) 

Cao độ đáy cọc 

(m) 

Cọc trụ T1 55 -8,00 -63,00 

Cọc trụ T2 40 -8,00 -48,00 

Cọc trụ T3  60 -8,00 -68,00 

Cọc block 3  60 -7.50 -67,50 

Cọc 2 block đầu âu 50 -7,50 -57,50 

Cọc 2 block giữa âu 60 -7,50 -67,50 

Cọc dầm van T1-T2 35 -7,00 -42,00 

Cọc dầm van T2-T3 42 -7,00 -49,00 
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4.1.3.2.2 Giải pháp giữ ổn định vách hố khoan 

a. Ống vách (chống) tạm   

Toàn bộ cọc khoan nhồi của công trình đều nằm trong phạm vi lòng sông và phải thi 

công ở dưới nước bằng hệ phao nổi. Do đó theo TCVN 9395-2012 cần thiết phải sử dụng ống 

vách tạm để bảo vệ thành lỗ khoan ở phần đầu cọc, tránh lở đất ở phần bề mặt đồng thời là 

ống dẫn hướng cho suốt quá trình khoan tạo lỗ. Khi hạ ống vách thép cần có khung sàn đạo để 

định vị đảm bảo sai số cho phép. 

Ống vách tạm bằng thép CT3 dày 15mm được chế tạo sẵn trong các xưởng cơ khí 

chuyên dụng. Cao độ đỉnh ống vách +2,5m; Cao độ chân ống vách đảm bảo áp lực cột dung 

dịch lớn hơn áp lực chủ động của đất nền đồng thời đảm bảo ống vách ổn định trong quá trình 

thi công. Theo kết quả tính toán kiểm tra, kiến nghị lựa chọn chiều dài ống vách là 18m (cao 

độ chân ống -14,5m). 

b. Ống vách phụ 

Do điều kiện địa chất đáy sông là bùn sét rất yếu trạng thái dẻo chảy với cao độ đáy lớp 

khoảng -30m. Do đó, để đảm bảo cho bê tông đầu cọc không bị biến dạng ngay sau khi rút 

ống vách tạm do áp lực của bê tông lớn hơn áp lực của đất xung quanh. Đề nghị sử dụng ống 

vách phụ bằng thép có đường kính d1500mm, dày 8mm, dài 9m hàn cố định vào lồng thép và 

để lại cùng bê tông cọc.  

c. Dung dịch khoan   

Dung dịch khoan được dùng để kết hợp với ống chống tạm đảm bảo giữ thành lỗ khoan 

ổn định trong suốt quá trình thi công cọc. Cao độ dung dịch khoan nên cao hơn mực nước 

ngầm tối thiểu 1,5m. Với mực nước thi công là +1,86m => đề nghị chọn cao độ dung dịch 

khoan tối thiểu +2,0m. 

Chi tiết kiểm toán ổn định ống vách và thành lỗ khoan xem tập Báo cáo thiết kế công 

trình và Thuyết minh tính toán. 

4.1.3.2.3 Trình tự và biện pháp thi công 

Cọc khoan nhồi được thi công dưới nước, máy khoan đứng trên xà lan được neo giữ 

chắc chắn, cấp vật liệu bê tông bằng xe bơm từ bờ phía huyện Nhà Bè hoặc từ trạm trộn tại 

công trường. Lồng thép được chế tạo từng đoạn trong phạm vi công trường hoặc trên xà lan 

và được vận chuyển đến vị trí thi công để hạ lồng thép vào vị trí thi công bằng cẩu. Các bước 

thi công chủ đạo như sau: 

Bước 1: Đóng cọc định vị, lắp đặt khung sàn đạo 

- Xác định vị trí tim cọc; 

- Đóng cọc định vị đến cao độ thiết kế, lp đặt, hàn liên kết khung dẫn hướng ống vách, 

lắp đặt sàn công tác; 
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Hình 37.  Biện pháp thi công khung định vị cọc khoan nhồi  

Bước 2: Lắp dựng ống vách  

- Gia công chế tạo lồng thép; 

- Vận chuyển vật tư, ống vách, thiết bị thi công ra vị trí thi công bằng xà lan ; 

- Xác định chính xác vị trí tim cọc khoan nhồi trên hệ khung định vị ; 

- Dùng cẩu lắp dựng ống vách vào đúng vị trí trong khung định vị và dùng búa rung hạ 

đến cao trình thiết kế ; 

- Dùng thiết bị hạ ống vách trong và ống vách ngoài đến cao trình thiết kế. 

  

Hình 38.  Biện pháp thi công lắp dựng ống vách  

Bước 3: Khoan tạo lỗ bằng máy khoan 

- Liên kết ống vách vào khung định vị, dùng khung định vị làm hệ giá khoan cọc nhồi 

RCD ; 

- Vận chuyển thiết bị khoan nhồi ra vị trí thi công, dùng cần cẩu đặt trên xà lan cẩu đặt 
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máy khoan RCD lên đỉnh ống vách ; 

- Khoan tạo lỗ bằng máy khoan đến cao trình thiết kế sau đó vệ sinh lỗ khoan theo 

phương pháp bơm hút hoặc máy ép khí đến khi bentonite đạt độ sạch theo yêu cầu kỹ 

thuật ; 

- Đất, cát thải trong quá trình khoan được vận chuyển đi đổ bằng xà lan chở đất ; 

- Dung dịch bentonite được cấp liên tục để đảm bảo hố khoan không bị sạt lở ; 

- Nước dùng để trộn dung dịch bentonite được chứa trong hầm của xà lan. 

 

Hình 39.  Biện pháp thi công khoan tạo lỗ  

Bước 4: Hạ lồng thép và ống đổ bê tông  

- Thép được buộc thành các lồng trên các khung đặt lồng cố định. 

- Liên kết các mối nối lồng thép bằng cóc theo yêu cầu thiết kế và được treo ổn định 

vào hệ khung định vị . 

- Dùng cẩu trên xà lan hạ từng đoạn lồng cốt thép đã được gia công và nghiệm thu 

xuống lỗ khoan; 

- Ống siêu âm và ống khoan kiểm tra mùn đầu cọc được đặt trước trong lồng thép và 

được hàn nối theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Lồng thép được hạ đến cao độ thiết kế phải tiến hành neo cố định lồng thép vào ống 

vách để tránh chuyển vị trong quá trình đổ bêtông. 

- Hạ ống đổ bê tông. 
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Hình 40.  Biện pháp thi công hạ lồng thép 

Bước 5: Đổ bê tông  

- Trước khi đổ bê tông cần tiến hành thổi rửa vệ sinh lỗ khoan ; 

- Bêtông được đổ bằng phương pháp đổ bê tông trong nước, ống dẫn đứng bằng thép 

với các đoạn ống được rút dần lên trong quá trình đổ ; 

- Sử dụng xe trộn bê tông vận chuyển bê tông từ trạm trộn tới vị trí máy bơm bê tông 

và bơm tới vị trí cọc ; 

- Ống dẫn bê tông được dặt trên cầu tạm ra tới vị trí cọc đổ bê tông ; 

- Dùng thước đo cột vào con rọi để kiểm tra cao độ của bê tông trong khi đổ ; 

- Cao độ dừng đổ bêtông cao hơn cao độ cắt cọc 2m ; 

- Tuân thủ quy trình thi công bêtông trong nước, đáy ống đổ luôn ngập trông bê tông  

> 1,5 m ; 

- Sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi tiến hành thu hồi ống vách 

ngoài ; 

- Ống vách ngoài được thu hồi hoàn toàn bằng bứa rung và được sử dụng lại để thi 

công các cọc tiếp theo ; 

- Sau khi đổ bê tông cần rào chắn tạm bảo vệ cọc, không được rung động trong vùng 

hoặc khoan cọc khác trong 24h kể từ khi kết thúc đổ bêtông cọc trong phạm vi 5 lần 

đường kính cọc (6,0m). 

 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                      87 

 

Hình 41.  Biện pháp thi công đổ bê tông 

4.1.3.2.4 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công 

- Thiết bị công chính: 

Với khối lượng như đã tổng hợp ở trên. Để đảm bảo tiến độ đề ra cần thiết phải tiến 

hành đồng thời 02 mũi thi công cọc khoan nhồi.  

Bảng 15.  Lựa chọn máy khoan thi công cọc khoan nhồi  

Giai đoạn thi công Khối 

lượng 

Cường 

độ thi 

công 

Chọn máy Năng 

suất 1 

máy 

Số máy 

làm 

việc 

Thời 

gian thi 

công 

(m) (m/ngày) (m/ca) (máy) (ngày) 

Phân đoạn 1 

Trụ T1, T2 1885 15,6 Máy khoan ED, 

KH, Soilmec 

(hoặc tương tự) 

5,2 1 121 

Trụ T3 + Âu 

thuyền 
5810 15,6 5,2 2 187 

Phân đoạn 2 Dầm van T1-T2 108,9 15,6 

Máy khoan ED, 

KH, Soilmec 

(hoặc tương tự) 

5,2 1 7 

Phân đoạn 3 Dầm van T2-T3 129,9 15,6 

Máy khoan ED, 

KH, Soilmec 

(hoặc tương tự) 

5,2 1 9 

Lựa chọn thiết bị thi công bê tông cọc khoan nhồi 

Khối lượng bê tông 1 cọc lớn nhất:  
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  Vbtcọc = 3,14*1,5^2/4*(60+1,3) = 108,32 (m3) 

Thời gian đổ bê tông không quá 4h => Chọn công suất máy bơm bê tông 50m3/h. 

- Thiết bị thi công chính: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Đợt 1 Đợt 2 

1 Bộ thiết bị thi công cọc 

khoan nhồi dưới nước 

Xà lan ≥400T, Máy khoan 

ED, Búa rung ≥60kw bộ 2 1 

2 Xà lan + cẩu Xà lan ≥400T, cẩu ≥ 40T bộ 2 1 

3 Xà lan Xà lan ≥400T cái 2 1 

4 Tàu kéo 150CV cái 2 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 2 1 

6 Máy thủy bình   cái 2 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 2 1 

8 Hệ sàn đạo   bộ 2 1 

9 Ống vách tạm  d=1,6m, dày 16mm, L=18m cái 3 1 

10 Bơm bê tông và phụ 

kiện  

50 m3/h 
Bộ 1 1 

11 Trạm trộn bê tông  ≥60 m3/h Bộ 1 1 

- Nhân lực:   50 - 60 người 

- Thời gian thi công:  212 ngày, trong đó 

  + Cọc thí nghiệm: 25 ngày (bao gồm cả thời gian thí nghiệm PDA cọc) 

  + Âu thuyền: 187 ngày 

  + Trụ T1, T2: 121 ngày 

  + Dầm van T1-T2: 120 ngày  

  + Dầm van T2-T3: 120 ngày  

4.1.3.3 Biện pháp thi công đóng cừ chống thấm 

4.1.3.3.1 Phân đoạn thi công cừ chống thấm 

Để đảm bảo tiến độ thi công và phù hợp với biện pháp dẫn dòng, trình tự thi công các 

hạng mục công trình. Dự kiến toàn bộ hàng cừ chống thấm được chia làm 02 đợt, trong đó: 

- Đợt 1: Thi công đóng toàn bộ hàng cừ chống thấm trong phạm vi thân cống thuộc Phân 

đoạn 1 (từ mép ngoài trụ T1 đến mép ngoài trụ T2) sau khi thi công xong các cọc khoan nhồi 

xung quanh vị trí hàng cừ và trước khi đóng cừ khung vây phân đoạn 1. 

- Đợt 2: Thi công đóng toàn bộ cừ chống thấm còn lại thuộc Phân đoạn 2 sau khi đã thi 

công xong các cọc khoan nhồi xung quanh vị trí hàng cừ và trước khi đóng cừ khung vây 

phân đoạn 2. 

4.1.3.3.2 Trình tự thi công 

- Xác định tim tuyến cừ; 
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- Đóng cọc định vị, lắp đặt khung sàn đạo bằng búa rung và cẩu trên xà lan; 

- Dùng búa rung ghép, đóng cừ đến cao trình +1,00m; 

- Định vị thanh dẫn hướng vào sàn đạo; 

- Dùng búa rung kết hợp thanh dẫn (đóng âm) đóng cừ đến cao độ thiết kế; 

- Sau khi đóng xong số cừ cho 1 hệ sàn đạo tiến hành luân chuyển hệ sàn đạo để đóng 

đoạn tiếp theo. 

4.1.3.3.3 Biện pháp thi công 

Đây là kết cấu quan trọng của công trình nhằm đảm bảo ổn định thấm dưới đáy do vậy 

việc thi công cừ chống thấm phải đảm bảo tính liên tục, các me cừ phải móc với nhau và 

thẳng hàng, cao độ đỉnh cừ không được chênh lệch quá lớn (sai số khoảng ±5cm). Việc đóng 

cừ chống thấm được thực hiện trên mặt nước do vậy phải dùng cẩu, búa đóng cọc đặt trên hệ 

nổi, sử dụng hệ thống sàn đạo bao gồm cọc định vị cự ly phân đoạn 5,75m/cọc, hệ văng kẹp 

H350 để không chế chuyển vị ngang và đứng. Cừ được hạ xuống bằng phương pháp rung 

chấn động. Cọc thi công âm dưới mặt nước nên phải có kẹp nối cừ, để các thanh cừ được xỏ 

me vào với nhau thì cần phải thi công theo thứ tự bậc thang với cây cừ đầu tiên của mỗi lần 

luân chuyển khung sàn đạo phải là cây cừ đóng nhô khỏi mặt nước. Để đảm bảo cao độ hàng 

cừ bằng phẳng thì cây cừ đầu tiên sau khi hạ đến cao độ thiết kế phải được treo vào hệ sàn 

đạo bằng dây cáp tránh bị tụt khi hạ thanh cừ tiếp theo. Các thanh cừ sau được gối vào thanh 

cừ trước bởi kết cấu cữ định vị hàn vào đầu mỗi thanh cừ. 

 

Hình 42. Biện pháp thi công cừ 
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4.1.3.3.4 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công 

Bảng 16.  Tính toán lựa chọn thiết bị thi công chính 

Giai đoạn 

thi công 

Khối 

lượng 

Cường độ 

thi công 

Chọn máy Năng suất Số máy 

làm việc 

Thời gian 

thi công 

(thanh) (thanh/ngày) (thanh/ca) (máy) (ngày) 

GĐ 1 160,0 11 
 Búa rung ≥ 

60kw  
5,5 1 15 

- Thiết bị thi công chính 

Tổng hợp các thiết bị chính phục vụ thi công như sau: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

Đợt 1 Đợt 2 

1 Máy đóng cọc Búa rung ≥ 60kw bộ 1 1 

2 Cần cẩu  ≥ 25T bộ 2 2 

3 Xà lan  ≥ 200T cái 2 2 

4 Tàu kéo 150CV cái 1 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 1 1 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

8 Hệ sàn đạo đóng cừ   bộ 1 1 

9 Thanh kẹp đóng cừ âm  dài 8m cái 1 1 

- Nhân lực:  10 - 15 người 

- Thời gian:  Đợt 1: 10 ngày 

   Đợt 2: 7 ngày 

4.1.3.4  Công tác hố móng 

Do toàn bộ phần trụ pin, dầm van thi công trong hố móng khô là khung vây cừ ván thép 

nên công tác hố móng chính là công tác thi công khung vây. 

4.1.3.4.1 Thiết kế các phân đoạn khung vây 

4.1.3.5 Khung vây phân đoạn 1 

Kết cấu khung vây được tạo thành bởi hàng cừ ván thép được đóng xung quanh phạm vi các 

kết cấu này. Cừ ván thép được lựa chọn là loại cừ larsen IV vì đây là loại cừ được sử dụng phổ biến 

nhất hiện nay trong thi công khung vây. Để ổn định trong quá trình thi công các kết cấu sau khi làm 

khô hố móng, bên trong khung vây được gia cố bởi hệ thống văng chống bằng thép hình H350 được 

bố trí làm 3 tầng, đáy khung vây được gia cố bởi lớp bê tông bịt đáy dày 22,5m đảm bảo đất đáy 

móng trong khung vây không  bị đẩy trồi. 
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Toàn bộ âu thuyền + trụ T3 sẽ được thi công trong 1 khung vây rộng với kích thước trên mặt bằng 

(159,8 x 30,5)m. 

 

Hình 43. Mặt bằng khung vây âu thuyền + trụ T3 

Kết cấu khung vây được tạo thành bởi hàng cừ ván thép được đóng xung quanh phạm vi 

các kết cấu này. Cừ ván thép được lựa chọn là loại cừ larsen IV vì đây là loại cừ được sử dụng 

phổ biến nhất hiện nay trong thi công khung vây. Để ổn định trong quá trình thi công các kết 

cấu sau khi làm khô hố móng, bên trong khung vây được gia cố bởi hệ thống văng chống 

bằng thép hình H350 được bố trí làm 3 tầng, đáy khung vây được gia cố bởi lớp bê tông bịt 

đáy dày 2,5m đảm bảo đất đáy móng trong khung vây không  bị đẩy trồi. 

 

Hình 44. Cắt ngang khung vây phân đoạn 1 

a1. Trình tự các bước thi công chủ đạo: 

Khung vây phân đoạn 1 được thi công tuân theo các bước chủ đạo như sau: 

i. Bước 1 : 

- Đóng cọc định vị, lắp đặt khung sàn đạo bằng búa rung và cẩu trên xà lan; 
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- Đóng cừ larsen IV bằng búa rung trên xà lan theo khung sàn đạo dẫn hướng tạo 

thành vòng vây khép kín theo đúng thiết kế; 

- Đóng các thanh chống đứng, tổ hợp, lắp đặt hệ khung chống tầng 1 tại cao trình 

+1,5m; 

ii. Bước 2 : 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây ; 

- Hạ mực nước trong khung vây đến cao trình -3,00m; 

- Tổ hợp, lắp hệ khung chống tầng 2 tại cao trình - 2,00m; 

iii. Bước 3 : 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây ; 

- Bơm nước vào khung vây đến cao trình -1,50m; 

- Đào đất trong khung vây đến cao trình -10,1-10,60m với âu, -9,6m với T1,T2 ; 

- Thi công bê tông bịt đáy; 

iv. Bước 4 : 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây ; 

- Bê tông bịt đáy đạt cường độ > 70% ; 

- Hạ mực nước trong khung vây đến cao trình -5,50m ; 

- Tổ hợp, lắp hệ khung chống tầng 3 tại cao trình - 4,50m;; 

v. Bước 5: 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây; 

- Hạ nước cạn hoàn toàn trong khung vây; 

- Quan trắc độ kín nước của khung vây, xử lý bịt kín những chỗ bị dò nước (nếu có); 

vi. Bước 6: 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, khung chống, cừ vây; 

- Đập đầu cọc khoan nhồi; 

- Thi công bê tông cốt thép bệ trụ đến cao độ -5,00m; 

- Đợi bê tông cốt thép bệ trụ công trình đạt cường độ > 70% ; 

- Chống tường khung vây vào bệ trụ ở cao độ -5,00m. 

vii. Bước 7:  

- Tháo hệ khung chống tầng 3 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, khung chống, cừ vây; 

- Thi công bê tông cốt thép Tường trụ đến cao độ +3,50m; 

- Đợi bê tông cốt thép tường trụ đạt cường độ > 70% ; 

- Tiến hành các bước tháo dỡ khung vây. 

viii. Bước 10: 
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- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây; 

- Bơm nước vào khung vây đến cao độ -5,50m; 

- Tháo dỡ hệ chống phụ tầng 3 ở cao trình -5,00; 

ix. Bước 11: 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây; 

- Bơm nước vào khung vây đến cao độ -3,00m; 

- Tháo dỡ hệ khung chống tầng 2 ở cao trình -2,00; 

x. Bước 12: 

- Quan trắc các công trình lân cận, đất nền, tường vây; 

- Cho nước trong và ngoài khung vây thông nhau; 

- Tháo dỡ hệ khung chống tầng 1 ở cao trình +1,50m; 

- Nhổ cừ larsen khung vây bằng búa rung trên xà lan. 

a2. Một số lưu ý trong quá trình thi công: 

1) Kích thước khung vây phải theo bản vẽ thiết kế; Không gian bên trong khung vây phải 

đảm bảo đủ cho việc thi công các ván khuôn và kiểm tra các phần bên ngoài của 

chúng cũng như cho phép việc bơm nước ra bên ngoài ván khuôn được dễ dàng; 

2) Thường xuyên quan trắc và cập nhật kết quả, theo dõi diễn biến và so sánh với yêu cầu 

khống chế trong hồ sơ thiết kế về : Chuyển vị ngang tường, chuyển vị đứng nền 

3) Thường xuyên quan trắc các công trình lân cận, nếu có biểu hiện hư hỏng cần phải có 

biện pháp gia cố trước khi tiếp tục thi công. 

4) Phải tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công, đặc biệt là các giai đoạn hạ mực nước,  đào hố 

móng, đổ bê tông bịt đáy và tháo dỡ hệ chống. 

5) Nguyên tắc duy trì mực nước trong khung vây: 

 - Đối với bước 1: phải đảm bảo nước bên trong và bên ngoài khung vây cân bằng nhau. 

 - Đối với bước 3: Phải duy trì mực nước trong khung vây không lớn hơn cao độ -1,5m (theo 

hệ cao độ địa hình). 

6) Trong quá trình thi công trụ, Nhà thầu cần lưu ý công tác khoan, đặt thép và thi công gờ 

tựa khung vây của phân đoạn 2 trên bê tông bịt đáy, thi công gờ tựa và khoan đặt bu 

lông lắp ke thép tựa cừ larsen khung vây phân đoạn 2. 

4.1.3.6 Khung vây phân đoạn 2 

Khung vây phân đoạn 2 được thi công sau khi hoàn thành công tác thi công của Phân 

đoạn 1.  

- Kích thước khung vây:  

  + Trụ T2: (37,2x14,8)m 

- Kết cấu khung vây: Tương tự khung vây âu thuyền (xem hình vẽ), riêng đáy khung vây 

được gia cố bởi lớp bê tông bịt đáy dày 2m. 
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Hình 45. Mặt bằng, cắt ngang bố trí khung vây dầm van phân đoạn 2  
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b1. Trình tự các bước thi công chủ đạo:  

Kết cấu khung vây và biện pháp thi công tương tự như đối với khung vây của Phân 

đoạn1. 

b2. Một số lưu ý trong quá trình thi công: 

1) Kích thước khung vây phải theo bản vẽ thiết kế; Không gian bên trong khung vây phải 

đảm bảo đủ cho việc thi công các ván khuôn và kiểm tra các phần bên ngoài của 

chúng cũng như cho phép việc bơm nước ra bên ngoài ván khuôn được dễ dàng; 

2) Chân cừ larsen tựa lên bệ trụ và bê tông bịt đáy phân đoạn 1 phải được bịt kín bằng bê 

tông đảm bảo nước không rò vào khung vây.  

3) Thường xuyên quan trắc và cập nhật kết quả, theo dõi diễn biến và so sánh với yêu cầu 

khống chế trong hồ sơ thiết kế về : Chuyển vị ngang tường, chuyển vị đứng nền 

4) Thường xuyên quan trắc các công trình lân cận, nếu có biểu hiện hư hỏng cần phải có 

biện pháp gia cố trước khi tiếp tục thi công. 

5) Phải tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công, đặc biệt là các giai đoạn hạ mực nước,  đào hố 

móng, đổ bê tông bịt đáy và tháo dỡ hệ chống. 

6) Nguyên tắc duy trì mực nước trong khung vây: 

 - Đối với bước 1: phải đảm bảo nước bên trong và bên ngoài khung vây cân bằng nhau. 

 - Đối với bước 3: Phải duy trì mực nước trong khung vây không lớn hơn cao độ -1,5m (theo 

hệ cao độ địa hình). 

4.1.3.7  Khung vây phân đoạn 3 

Khung vây phân đoạn 3 được thi công sau khi hoàn thành công tác thi công của Phân 

đoạn 2.  

- Kích thước khung vây:  

  + Trụ T1: (32,4x14,8)m 

- Kết cấu khung vây: Tương tự khung vây âu thuyền (xem hình vẽ), riêng đáy khung vây 

được gia cố bởi lớp bê tông bịt đáy dày 2m. 
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Hình 46. Mặt bằng, cắt ngang bố trí khung vây dầm van phân đoạn 3 
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b1. Trình tự các bước thi công chủ đạo:  

Kết cấu khung vây và biện pháp thi công tương tự như đối với khung vây của Phân 

đoạn1. 

b2. Một số lưu ý trong quá trình thi công: 

1) Kích thước khung vây phải theo bản vẽ thiết kế; Không gian bên trong khung vây phải 

đảm bảo đủ cho việc thi công các ván khuôn và kiểm tra các phần bên ngoài của 

chúng cũng như cho phép việc bơm nước ra bên ngoài ván khuôn được dễ dàng; 

2) Chân cừ larsen tựa lên bệ trụ và bê tông bịt đáy phân đoạn 1 phải được bịt kín bằng bê 

tông đảm bảo nước không rò vào khung vây.  

3) Thường xuyên quan trắc và cập nhật kết quả, theo dõi diễn biến và so sánh với yêu cầu 

khống chế trong hồ sơ thiết kế về : Chuyển vị ngang tường, chuyển vị đứng nền 

4) Thường xuyên quan trắc các công trình lân cận, nếu có biểu hiện hư hỏng cần phải có 

biện pháp gia cố trước khi tiếp tục thi công. 

5) Phải tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công, đặc biệt là các giai đoạn hạ mực nước,  đào hố 

móng, đổ bê tông bịt đáy và tháo dỡ hệ chống. 

6) Nguyên tắc duy trì mực nước trong khung vây: 

 - Đối với bước 1: phải đảm bảo nước bên trong và bên ngoài khung vây cân bằng nhau. 

 - Đối với bước 3: Phải duy trì mực nước trong khung vây không lớn hơn cao độ -1,5m (theo 

hệ cao độ địa hình). 

4.1.3.7.1 Biện pháp thi công các hạng mục chính 

a. Biện pháp đóng cừ larsen IV khung vây 

- Biện pháp thi công: 

Việc đóng cừ khung vây được thực hiện trên mặt nước tại lòng sông do vậy phải dùng 

cẩu, búa đóng cọc đặt trên xà lan, sử dụng hệ thống sàn đạo bao gồm cọc định vị cự ly phân 

đoạn 5,75m/cọc, hệ văng kẹp H350 để không chế chuyển vị ngang và đứng. Cừ được hạ 

xuống bằng phương pháp rung chấn động. Cừ được tập kết trên xà lan khác và được lắp đặt 

vào vị trí bằng cần cẩu.  

Bảng 17.  Khối lượng và thiết bị phục vụ thi công: 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng 

Cường độ thi 

công Chọn máy 

Năng suất 

1 máy 

Số 

ca/ngày 

Số máy 

làm 

việc 

Thời 

gian thi 

công 

(thanh) (thanh/ngày) (thanh/ca)   (máy) (ngày) 

Phân đoạn 1 962,0 16 
 Búa rung 

≥ 60kw  
8 2 2 31 

Phân đoạn 2 468 16 
 Búa rung 

≥ 60kw  
8 2 1 16 

Phân đoạn 3 416 16 
 Búa rung 

≥ 60kw  
8 2 1 14 

Bảng 18.  Tổng hợp thiết bị chính thi công đóng cừ khung vây: 
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TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 

1 Máy đóng cọc Búa rung ≥ 60kw bộ 2 1 

2 Cần cẩu  ≥ 25T bộ 3 2 

3 Xà lan  ≥ 200T cái 3 2 

4 Tàu kéo 150CV cái 2 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 2 1 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

8 Hệ sàn đạo đóng cừ   bộ 2 1 

b. Biện pháp đào đất trong khung vây 

- Biện pháp thi công 

Đất trong khung vây là bùn sét dẻo chảy lại phải thi công dưới nước nên biện pháp phù 

hợp nhất là dùng máy đào gầu dây (xáng cạp) đặt trên xà lan.  

Xà lan chở xáng cạp đứng ở sát khung vây đào đất đổ lên xà lan chở đất. Xà lan và xáng 

cạp phải thay đổi vị trí sao cho có thể cạp đất ở các vị trí trong khung vây và đảm bảo an toàn 

cho bản thân máy và các phương tiện cùng làm việc trên sông. 

Xà lan chở đất đứng dọc theo khung vây, khi đó cần có cọc định vị bên cạnh xà lan chở 

đất để tránh va chạm giữa xà lan chở đất với các phương tiện lưu thông thủy và hệ khung vây. 

Sau khi đào phần thô bằng xáng cạp (cách cao trình thiết kế 1m) dùng máy xói hút đặt 

trong khung vây kết hợp thợ lặn xói xả phần đất còn bám vào khung vây và xung quanh các 

cọc khoan nhồi đồng thời làm phẳng nền đến cao trình thiết kế.  

Bảng 19.  Khối lượng và thiết bị phục vụ thi công bằng xáng cạp: 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng 

Cường 

độ thi 

công Chọn máy 

Năng 

suất 1 

máy 

Số 

ca/ngày 

Số máy 

làm 

việc 

Thời 

gian thi 

công 

(m3) 
(m3/ng

ày) 
(m3/ca) 

 
(máy) (ngày) 

Phân đoạn 1 230,26 230,26 
Máy đào gầu 

dây 0,65m3 
233 1 1 1 

Phân đoạn 2 10,54 10,54 
Máy đào gầu 

dây 0,65m3 
233 1 1 1 

Phân đoạn 3 10,54 10,54 
Máy đào gầu 

dây 0,65m3 
233 1 1 1 

Bảng 20.  Tổng hợp thiết bị chính thi công đào đất bằng xáng cạp: 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

 Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 
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1 Xà lan ≥250T bộ 2 1 

2 Xáng cạp Gầu ≤ 0,65m3 bộ 2 1 

3 Xà lan chở đất 400T cái 4 2 

4 Tàu kéo 350CV cái 4 2 

Bảng 21.  Khối lượng và thiết bị phục vụ thi công bằng xói hút: 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng 

Cường độ 

thi công 

Chọn máy Năng 

suất 1 

máy 

Số 

ca/ngày 

Số máy 

làm 

việc 

Thời 

gian thi 

công 

(m3) (m3/ngày) (m3/ca)   (máy) (ngày) 

Phân đoạn 1 5038,15 251,99 

Máy bơm xói 

4MC (bơm 

nước 75KW) 

15,4 3 6 20 

Phân đoạn 2 943,06 86,27 

Máy bơm xói 

4MC (bơm 

nước 75KW) 

15,4 3 4 11 

Phân đoạn 3 822,91 86,27 

Máy bơm xói 

4MC (bơm 

nước 75KW) 

15,4 3 4 10 

Bảng 22.  Tổng hợp thiết bị chính thi công đào đất bằng xói hút: 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

 Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 

1 Ống xói 150 mm m 2x50 50 

2 Máy ép khí 1200 m3/h cái 2 1 

3 Máy bơm xói 4 MC cái 2 1 

4 Xà lan 400 T cái 2 1 

5 Canô 150 CV cái 2 1 

6 Cần cẩu nổi 30 T cái 2 1 

7 Máy bơm nước 200 m3/h cái 2 1 

c. Thi công bê tông bịt đáy khung vây 

 Biện pháp thi công. 

Bê tông bịt đáy khung vây mác M200 được thi công theo phương pháp đổ bê tông vữa 

dâng trong nước. Bê tông được trộn bằng máy tại công trường, sau đó đổ vào phễu của các 

ống đổ được cắm xuống dưới đáy khung vây.  

Dùng các phễu đổ có thể tích 0,5-0,7m3 để chứa bê tông từ máy máy trộn thông qua 

máng đổ vào phễu. Ở dưới miệng phễu có đặt sẵn quả cầu tròn có đường kính bằng đường 

kính ống đổ để khi mở nắp phễu, bê tông chảy xuống sẽ không bị lẫn với nước trong ống. 

 Yêu cầu vật liệu 
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- Bê tông cấp phối liên tục M200; 

- Bê tông sử dụng phụ gia siêu dẻo, chậm đóng rắn; 

- Độ sụt yêu cầu của bê tông: 18cm±2cm 

 Yêu cầu kỹ thuật 

Miệng ống đổ đặt cách mặt đất khoảng 20cm, trong khi đổ, cần cẩu liên tục nhồi, lắc ống 

cho bê tông tụt xuống, tránh tắc ống. Do chiều dầy của lớp vữa bê tông chỉ là 1,0 m nên để đảm 

cho miệng ống đổ luôn ngập trong bê tông thì không cần phải cắt ống.  

Yêu cầu bê tông phải được cấp liên tục tránh tắc ống. Để đảm bảo quá trình đổ bê tông 

bịt đáy được liên tục nhà thầu cần tính toán để thiết kế trạm trộn đủ công suất theo yêu cầu 

hoặc tính toán số lượng và bố trí xe bơm hợp lý.  

Trước khi đổ mỗi mẻ đều tiến hành thử độ sụt (độ sụt trong khoảng 18 2 cm) và lấy 

mẫu theo yêu cầu của Tư vấn giám sát. 

Trong quá trình đổ, thợ lặn liên tục kiểm tra cao độ dâng của vữa bê tông và đến khi bê 

tông dâng lên đến cao trình thiết kế thì dời ống đổ sang các vị trí bên cạnh và dùng thợ lặn để 

tạo mặt phẳng. 

 Phân đợt đô bê tông 

Do khối lượng bê tông toàn bộ khung vây trong mỗi phân đoạn rất lớn trong khi điều 

kiện cung cấp bê tông, vật liệu tương đối hạn chế nên không thể thi công toàn bộ mỗi phân 

đoạn một đợt được. Do tại mỗi phân đoạn đều có hàng cừ chống thấm chia đôi khung vây nên 

dự kiến sẽ tận dụng hàng cừ này làm vách ngăn phân đợt đổ bê tông bịt đáy.  

Phân đoạn 1:   được chia làm 6 đợt  

Phân đoạn 2:   được chia làm 2 đợt  

Phân đoạn 3:   được chia làm 2 đợt 

 

Hình 47. Sơ đồ phân khối đổ bê tông bịt đáy âu thuyền 
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Hình 48. Sơ đồ phân khối đổ bê tông bịt đáy phân đoạn 2,3 

c4. Khối lượng và cường độ đổ bê tông 

Bảng 23.  Bảng khối lượng và cường độ đổ bê tông 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng   Chọn máy 

Năng suất 

1 máy 

Số máy 

làm việc 

Thời 

gian thi 

công 

(m3) 
  

(m3/h) (máy) (giờ) 

Phân đoạn 1 9803,591             

Đợt 1 1.829,70     Máy bơm 

50m3/h 

50 3 13,00 

Đợt 2 1.861,28     50 3 14,00 

Đợt 3 1.449,58     50 3 11,00 

Đợt 4 1.890,77     50 3 14,00 

Đợt 5 1.860,68     50 3 14,00 
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Đợt 6 911,57     50 3 7,00 

Phân đoạn 2 1.500,77     Máy bơm 

50m3/h 
      

Đợt 1 441,97     50 2 5 

Đợt 2 1.058,80     50 2 11 

Phân đoạn 3 1.267,84     Máy bơm 

50m3/h 

      

Đợt 1 441,97     50 2 5 

Đợt 2 825,87     50 2 9 

Bảng 24.  Máy thi công 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Phân đoạn 1 Phân đoạn 2 

1 Máy đóng cọc Búa rung ≥ 60kw bộ 2 1 

2 Cần cẩu  ≥ 25T bộ 3 2 

3 Xà lan  ≥ 200T cái 3 2 

4 Tàu kéo 150CV cái 2 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 2 1 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

8 Hệ sàn đạo đóng cừ   bộ 2 1 

d. Bơm hút nước ra khỏi khung vây 

Sử dụng máy bơm chìm công suất (150÷200) m3/h bơm hút nước ra khỏi khung vây. 

Việc bơm hút nước phải tiến hành theo từng giai đoạn tương ứng với quá trình hạ và gia cố 

các tầng khung chống. 

Sau khi bơm khô khung vây, cần phải kiểm tra độ kín nước và an toàn của khung vây 

trước khi tiến hành tập kết máy móc, vất liệu, công nhân để thi công trụ, trạm bơm. Trong 

suốt quá trình thi công khung vây nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ tránh các phương tiện thi 

công va chạm vào khung vây. 

Ngoài ra, cũng cần duy trì 1 máy bơm trong suốt quá trình thi công khung vây đề phòng 

trường hợp có mưa hoặc lượng nước ngấm vào khung vây nhiều.  

Bảng 25.  Số ca bơm cần thiết 

Giai đoạn thi 

công 

Khối lượng 
Chọn máy 

Công suất 1 

máy 

Số ca 

bơm 

(m3) (m3/ca) (ca) 

Phân đoạn 1 35687,7 Máy bơm chìm 200m3/h 1600 23 

Phân đoạn 2 6.296,66 Máy bơm chìm 200m3/h 1600 5 
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Phân đoạn 3 5.337,02 Máy bơm chìm 200m3/h 1600 4 

4.1.3.7.2 Nhân lực và thời gian thi công khung vây: 

Nhân lực thi công khung vây:  

  + Khung vây âu thuyền: 30-:-40 người, trong đó có 1-2 thợ lặn. 

  + Khung vây Trụ T1, T2: 15-:-20 người trong đó có 1-2 thợ lặn. 

  + Khung vây dầm van:  10-:-25 người/khung, trong đó có 1-2 thợ lặn. 

- Thời gian thi công (phần khung vây tính đến sau khi làm khô hố móng):  

 + Phân đoạn 1: 180 ngày, trong đó: 

 Khung vây âu thuyền:   180 ngày 

 Khung vây Trụ T1 và T2: 120 ngày 

 + Phân đoạn 2,3: 45 ngày/khung vây. 

4.1.3.8  Biện pháp thi công đóng cọc BT ly tâm dự ứng lực dưới nước 

4.1.3.8.1 Phạm vi và khối lượng công việc 

Các cọc bê tông ly tâm dự ứng lực gia cố nền móng sau tường kè thượng, hạ lưu cống, 

đập rạch Tôm được đóng dưới nước bằng búa đóng trên xà lan.  

4.1.3.8.2 Trình tự và biện pháp thi công 

Cọc được đóng trước khi thi công tường cừ Dự ứng lực phía ngoài sông. 

Do được đóng dưới nước nên để đảm bảo chính xác vị trí cọc cần có hệ khung sàn đạo 

dẫn hướng. Ngoài ra, các cọc được đóng âm dưới mực nước nên phải có cọc dẫn.  Trình tự thi 

công như sau: 

Bước 1: Lắp dựng khung định vị 

 Đóng cọc thép hình H350x350-L=12m bằng búa đóng cọc 1,2T đặt trên sà lan 200T 

 Lắp đặt hệ khung định vị bằng liên kết hàn. 

Bước 2: Thi công cọc D350, D500mm 

 Định vị tọa độ tim cọc bằng máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử 

 Dời 2 dầm định vị H350x350 đến hàng cọc cần hạ sau đó sử dụng 2 thanh 

I150x75x5x7 khóa  vị trí tim cọc cần hạ. 

 Cẩu đoạn cọc mũi ( đã được khoan 4 lỗ xói Ø6 tại thép tấm mũi cọc ) từ sà lan đến vị 

trí hạ đã định vị sẵn; 

 Hạ đoạn cọc mũi bằng phương pháp rung bằng búa rung thủy lực foster 1450, cần cẩu 

đặt trên sà lan; 

 Cẩu đoạn cọc nối (đã lắp sẵn bích thép đầu cọc) từ sà lan đến vị trí; 
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 Tiến hành nối cọc theo bản vẽ thiết kế. lưu ý đường hàn phải liên tục, đảm bảo kín 

nước để đảm bảo cho công tác xói nước; 

 Tơm nước vào đầy lòng cọc bằng ống cao su cấp nước; 

 Khóa van ống cao su cấp nước. sử dụng ống cao su cao áp tạo áp lực phun nước tại 4 

lỗ xói Ø6 tại mũi cọc; 

 Tiếp tục hạ cọc đến cao trình thiết kế bằng phương pháp rung kết hợp xói nước, cần 

cẩu đặt trên sà lan; 

 Các công việc trên được lặp lại cho đến khi thi công xong cọc trong khung định vị. 

 Sau khi đóng xong cọc trong 1 khung định vị, tiến hành luân chuyển khung định vị và 

đóng các cọc tiếp theo; 

Biện pháp thi công xói nước: 

 Sử dụng bản thân lòng cọc làm ống chứa nước xói đầu cọc 

 Thép mũi cọc được khoan 4 lỗ Ø6 phun nước xói đầu cọc 

 Tại đầu cọc: tận dụng các lỗ bu lông căng cáp để liên kết mặt bích thép (có ron cao su) 

đảm bảo kín nước 

 Sử dụng ống cao su cấp nước bơm đầy lòng trong của cọc thông qua lỗ bu lông m20 

tại mặt bích 

 Khóa ống cao su cấp nước. sử dụng ống cao áp tạo áp thông qua lỗ bu lông m10 tại 

mặt bích để tạo tia nước áp lực tại 4 lỗ Ø6 xói nước đầu cọc 

4.1.3.8.3 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công: 

- Máy thi công: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

Kè phía H. 

Nhà Bè 

Kè phía 

Bình Chánh 

1 Máy đóng cọc Búa rung thủy lực Foster 1450 bộ 1 1 

2 Cần cẩu  ≥ 50T bộ 1 1 

3 Xà lan đặt cẩu  ≥ 200T cái 1 1 

3 Xà lan tập kết cọc  ≥ 400T cái 1 1 

4 Tàu kéo 150CV cái 1 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 1 1 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

8 Hệ sàn đạo   Luân chuyển bộ 1 1 

- Nhân lực: 7 - 10 người 
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- Thời gian thi công: Công tác đóng cọc được chia làm 2 giai đoạn;  

+ Giai đoạn 1: Đóng toàn bộ các cọc gia cố nền sau bờ kè phía huyện Bình Chánh sau 

khi thi công xong khung vây Phân đoạn 1. Thời gian dự kiến 45 ngày; 

+ Giai đoạn 2: Đóng toàn bộ các cọc gia cố nền sau bờ kè phía Nhà Bè sau khi thi công 

xong khung vây Phân đoạn 2,3. Thời gian dự kiến 35 ngày. 

4.1.3.9  Biện pháp thi công đóng cừ BTCT Dự ứng lực dưới nước 

4.1.3.9.1 Phạm vi và khối lượng công việc 

Các cừ bê tông dự ứng lực SW600A tường kè thượng, hạ lưu, mang cống và đập rạch 

Tôm được đóng dưới nước bằng búa đóng trên xà lan. 

4.1.3.9.2 Trình tự và biện pháp thi công 

Cừ Dự ứng lực SW600A tường kè được thi công ngay sau khi thi công xong các cọc 

D350 trong phạm vi tương ứng. 

Do được đóng dưới nước nên để đảm bảo chính xác vị trí cọc cần có hệ khung sàn đạo 

định vị và dẫn hướng. 

Bước 1: Lắp dựng khung định vị 

 Đóng cọc thép hình H350x350-L=12m bằng búa đóng cọc 1,2T đặt trên sà lan 200T 

 Lắp đặt hệ khung định vị bằng liên kết hàn 

Bước 2: Thi công cừ SW600A 

 Dùng cẩu 50t cẩu cọc ván sw600 (trên sà lan) đến vị trí cần hạ. sau đó dùng tời + 

khung dẫn hướng để đưa cọc vào vị trí chính xác 

 Dưới sức nặng của bản thân cọc và sức mạnh của tia nước bắn ra từ mũi cọc mà cọc tự 

động hạ xuống 

 Lắp búa rung 90kw vào đầu cọc và hạ cọc xuống đến cao trình thiết kế bằng phương 

pháp rung kết hợp với xói nước đầu cọc 

 Lặp lại các bước 1 đến 5 cho cọc tiếp theo cho đến khi thi công xong các cọc trong 1 

khung định vị 

 Tháo dỡ khung định vị thực hiện khung tiếp theo 

4.1.3.9.3 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công: 

- Máy thi công: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

Kè phía huyện 

Nhà Bè 

Kè phía 

Quận 7 
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1 Máy đóng cọc Búa rung >=90kw bộ 1 1 

2 Cần cẩu  ≥ 50T bộ 1 1 

3 Xà lan đặt cẩu  ≥ 200T cái 1 1 

3 Xà lan tập kết cừ  ≥ 400T cái 1 1 

4 Tàu kéo 150CV cái 1 1 

5 Máy hàn  250A-300A cái 1 1 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

8 Hệ sàn đạo đóng cọc  Luân chuyển bộ 1 1 

- Nhân lực: 7 - 10 người 

- Thời gian thi công: Công tác đóng cừ được chia làm 2 giai đoạn;  

+ Giai đoạn 1: Đóng toàn bộ các cọc gia cố nền sau bờ kè phía huyện Bình Chánh sau 

khi thi công xong khung vây Phân đoạn 1. Thời gian dự kiến 35 ngày; 

+ Giai đoạn 2: Đóng toàn bộ các cọc gia cố nền sau bờ kè phía Nhà Bè sau khi thi công 

xong khung vây Phân đoạn 2,3. Thời gian dự kiến 30 ngày. 

4.1.3.10  Công tác khai thác, vận chuyển và đắp đất, cát 

Công tác đắp trong công trình chủ yếu là đắp cát phía sau tường kè và mang cống 

4.1.3.10.1 Phạm vi và khối lượng công việc 

Khối lượng cát đắp như sau: 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng Chọn máy 

Công suất 

1 máy 

Số 

ca/ngày 

Số máy 

làm việc 

Thời gian 

thi công 

(m3) (m3/ca) 
 

(máy) (ca) 

Kè, mang cống 24754,65 
Máy bơm cát 

126CV 
833,33 2 1 15 

4.1.3.10.2 Trình tự, biện pháp thi công 

Đối với tường kè, phải đắp cát phía sau cọc ống trước, phần cát trên cọc ống được đắp 

sau khi đã thi công xong hệ tường cừ dự ứng lực, hệ cọc gia cố nền và trải vải địa kỹ thuật gia 

cường. Đối với mang cống, cát được bơm sau khi thi công xong trụ pin, tường cừ dự ứng lực 

và đào bỏ đất bùn lỏng phía trên đáy móng trong phạm vi mang cống. Biện pháp thi công như 

sau: 

- Dọn dẹp mặt bằng hố móng phạm vi bơm cát 

- Vận chuyển cát về công trình bằng xà lan 

- Neo giữ xà lan sát hàng cừ Dự ứng lực 

- Lắp đặt đường ống, máy bơm 

- Tiến hành bơm cát vào phạm vi hố móng theo từng lớp dày khoảng 50cm đến cao trình 

+1,00m. 
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- Đắp cát, san thành từng lớp dày 0,3m và tiến hành đầm và tiến hành đầm chặt với hệ 

số k=0,95 bằng máy đầm cóc đối với phạm vi từ cao trình +1,00m trở lên. 

Một số lưu ý: 

Việc bơm cát phải được san đều trên toàn bộ phạm vi hố móng, tránh tình trạng bơm 

dồn vào 1 chỗ quá cao, chỗ quá thấp. 

Việc đầm chặt chỉ được tiến hành khi đã bơm cát đến cao độ ≥ -1,00m 

Trong suốt quá trình bơm cát, đầm phải thường xuyên theo dõi chuyển vị của tường kè, 

nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nhà thầu phải dừng lại và báo ngay cho TVGS, 

TVTK và chủ đầu tư để kiểm tra và có giải pháp xử lý thích hợp. 

4.1.3.10.3 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công 

- Máy thi công: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

phía H. Nhà 

Bè 

phía Quận 

7 

1 Máy bơm nước động cơ Diezel Công suất 30CV bộ 1 1 

2 Máy bơm cát động cơ diezel  Công suất 126CV bộ 1 1 

3 Thuyền, ghe đặt máy bơm  ≥ 5T cái 1 1 

4 Máy đầm cóc  cái 3 3 

5 Ống PVC  D200mm m 200 200 

6 Máy thủy bình   cái 1 1 

7 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

- Nhân lực: 5 - 7 người 

- Thời gian thi công: 15 ngày 

4.1.3.11  Công tác đào và vận chuyển đất. 

Công tác đào đất chính trong công trình bao gồm: Nạo vét lòng sông, đào móng trong 

khung vây. 

Công tác nạo vét lòng sông đã được trình bày trong mục 4.1.3.1 

Công tác đào móng trong khung vây bằng xáng cạp và xói hút đã được trình bày trong 

mục 4.1.3.4 

4.1.3.12 Biện pháp gia cố thượng hạ lưu. 

4.1.3.12.1 Phạm vi và khối lượng công việc 

Toàn bộ lòng sông thượng hạ lưu cống và khối phản áp phía ngoài tường kè.  

4.1.3.12.2 Trình tự và biện pháp thi công 
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a. Thi công trải vải địa kỹ thuật 

Vải địa kỹ thuật mới có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của nhà sản xuất, phải đúng chủng loại 

quy định cũng như các chỉ tiêu thiết kế.  

Trước khi trải vải phải kiểm tra thật kỹ độ bằng phẳng của mặt cắt nạo vét như thiết kế mới 

bắt đầu tiến hành thi công trải vải địa kỹ thuật. 

Kiểm tra các mối nối vải trước khi quấn vải vào trục lăn. 

Vải lọc được trải khi vận tốc dòng chảy V ≤ 1,5m/s. Trường hợp khi thi công có cản trở lớn 

phải dùng các thiết bị chuyên dùng để trải. 

Biện pháp thi công cơ bản như sau: 

- Công tác trải vải được thi công sau khi công tác nạo vét hoàn thiện theo yêu cầu 

của thiết kế. Thiết bị trải vải chuyên dùng gồm khung thép có gắn trục lăn trải vải. Đâu khung 

có móc để mắc cáp kéo. Khung chạy nhờ lực kéo cáp, 2 bánh xe dạng bánh lồng có thể lăn 

được trên mặt nền. 

- Cuộn vải được chuẩn bị: Cắt, may đúng theo chiều dài tính toán nhằm đảm bảo đủ 

biên mặt bằng vải. Vải được trải theo từng cuộn có lõi là ống nhựa lồng vào trục lăn. Vải 

được trải ra khi xe chạy nhờ sự quay tương đối giữa ống nhựa với trục lăn và truc lăn với 

khung xe. 

- Vải sau khi trải ra khỏi ru lô, được dằn xuống đáy sông theo hết khổ rộng của vải nhờ 

trục đuôi quay được gắn với phần khung và quay đi theo khung đè vải xuống đất. 

- Thiết bị trải vải được nối với phao di chuyển bằng 2 dây cáp có chiều dài đủ để 

trải vải được ở vị trí đáy sông. Phao này được di chuyển theo dây cáp cố định hướng từ bờ ra 

hàng phao dọc sông đảm bảo cho thiết bị trải vải theo đúng hướng. Đầu vải được bắt đầu từ 

mái bờ sông, đuôi vải ra đến đáy sông theo mặt bằng thiết kế. 

- Khi quay tời cuốn cáp kéo phao xa bờ, kéo theo khung trải vải, khung di chuyển 

theo và trải vải ra, cùng di chuyển theo khung vải, thợ lặn giữ cho mép vải không bị cuốn và 

đóng ghim giữ vải bằng ghim thép. 

- Các ghim thép được ghim với khoảng cách 1m/1 hàng, mỗi hàng theo chiều rộng 

vải ghim 3 cây. 

- Công việc được tiến hành như trên cho đến khi trải vải ra hết cuộn. 

- Sau khi trải xong tấm vải, hệ thống gồm phao, thiết bị trải vải được di chuyển về 

thượng lưu một đoạn đúng bằng 3,4m (khổ vải trừ độ chồng mí 0,6m) và trải tấm tiếp theo. 

- Công tác trải vải được tiến hành theo trình tự như trên cho đến khi hoàn thành mặt 

bằng trải vải theo thiết kế.    
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Hình 49.  Biện pháp thi công trải vải địa kỹ thuật dưới nước 

a. Thả thảm/rọ đá dưới nước 

Thảm/rọ đá bọc mới có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của nhà sản xuất, phải đúng chủng loại 

quy định cũng như các chỉ tiêu thiết kế. 

Sau khi trải vải lọc xong, mới bắt đầu tiến hành thi công trải thảm/rọ đá. 

Thảm/rọ được tập kết trên ghe hoặc cặp phao chuyên dựng  

Đá hộc dùng để bỏ trong thảm/rọ phải được sắp xếp lèn chặt trong thảm, thảm đá phải được 

neo buộc chắc chắn trước khi hạ xuống sông. 

Thả thảm/rọ khi vận tốc dòng chảy V≤ 1.5m/s 

Thi công thảm/rọ đá theo trình tự từ ngoài vào trong bờ, từ dưới lên trên. 

Luôn kiểm tra, kiểm soát độ kín khít của các thảm/rọ liền kè nhau, đảm bảo các thảm luôn 

liền nhau,  các kẽ hở giữa các thảm không vượt ngưỡng cho phép 

Biện pháp thi công cơ bản như sau: 

- Bước 1 : Định vị đoạn thi công bằng phao định vị trên sông. 

- Bước 2 : Xác định vị trí phao dọc và phao ngang theo khoang thi công. 

- Bước 3 : Căng dây cáp định vị một làn dọc thi công, chú ý chiều dài, chiều rộng thực 
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tế của thảm. 

- Bước 4 : Căng dây cáp giữa cho tời dịch chuyển thiết bị thi công theo phương dọc 

làn thi công. 

- Bước 5 : Dịch chuyển thiết bị đến chân mái kè của mặt cắt cần thả. 

- Bước 6 : Bắt đầu thả thảm chân mài kè, thảm dài 4m. 

- Bước 7 : Sau khi định vị thảm đầu tiên đúng vị trí, bắt đầu dịch chuyển thiết bị thi 

công về phía trước 1 đoạn 2m rồi bắt đầu thả tấm thảm tiếp theo. 

- Bước 8 : Thả xong làn dọc, sau đó dịch chuyển thiết bị một đoạn 6m về phía bờ và 

tiến hành lập lại theo đúng trình tự như trên. 

- Bước 9 : Tiến hành thi công theo trình tự như trên cho đến cao trình thiết kế. 

- Bước 10 : Tiến hành thi công theo hướng từ ngoài vào trong, và từ vị trí có hố xói 

sâu nhất về hai phía thượng hạ lưu. 

     

Hình 50.  Biện pháp thi công thả thảm/rọ đá dưới nước 

4.1.3.12.3 Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công: 

- Thiết bị (2 đội thi công độc lập) 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

Số lượng 

Phía thượng lưu Phía hạ lưu 

1 Bộ thiết bị trải vải ĐKT  bộ 1 1 

2 Bộ thiết bị phao thả rọ đá  bộ 1 1 

3 Xà lan 200T cái 1 1 

4 Cần cẩu 25T cái 1 1 

5 Máy kinh vĩ   cái 1 1 

- Nhân lực: 5-7 người/đội thi công (bao gồm cả thợ lặn); 

 - Thời gian thi công: Thi công 3 ca/ngày trong 60 ngày. 

4.1.3.13  Công tác thi công bê tông và Bê tông cốt thép. 

4.1.3.13.1 Phạm vi và khối lượng công việc 
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Công tác bê tông và bê tông cốt thép chính tại hiện trường của công trình bao gồm:  Bê 

tông bịt đáy khung vây, Bê tông cốt thép trụ pin, dầm van, tháp van, cầu công tác, dầm mũ và 

tường chắn nước bờ kè, khung dầm giằng nhà quản lý cống. 

- Tổng hợp khối lượng và cường độ thi công bê tông thân cống. 

Bảng 26.  Bảng tổng hợp khối lượng và cường độ bê tông thân cống 

Giai đoạn thi công 

Khối lượng Thời 

gian 

thi 

công 
Chọn máy 

Năng 

suất 1 

máy 

Số máy 

làm việc 

Thời 

gian đổ 

bê tông 

Các 

hạng 

mục 

Tổng 
   

(m3) 
 

(ngày) (m3/h) (máy) (giờ) 

G
ia

i 
đ

o
ạ
n

 1
: 

 

Trụ T1   

1440,3 36,0 
Máy bơm 

50m3/h 

      

Đợt 1 718,8 50 2 8 

Đợt 2 333,5 50 2 4 

Đợt 3 194,0 50 2 2 

Đợt 4 194,0 50 2 2 

Trụ T2   

2009,5 39,0 
Máy bơm 

50m3/h 

      

Đợt 1 977,5 50 2 10 

Đợt 2 544,0 50 2 6 

Đợt 3 244,0 50 2 3 

Đợt 4 244,0 50 2 3 

Trụ T3 + 

Âu 

  

3129,9 43,0 
Máy bơm 

50m3/h 

      

Block 

1&5 

        

Đợt 1 1463,5 50 2 15 

Đợt 2 496,7 50 2 5 

Đợt 3 853,7 50 2 9 

Đợt 4 316,1 50 2 4 

Block 

2&4 

  

3346,8 55,00 
Máy bơm 

50m3/h 

      

Đợt 1 1713,8 50 2 18 

Đợt 2 719,3 50 2 8 

Đợt 3 518,9 50 2 6 

Đợt 4 384,3 50 2 4 

Block 3   

3680,4 55,0 
Máy bơm 

50m3/h 

      

Đợt 1 2037,4 50 2 21 

Đợt 2 626,8 50 2 7 

Đợt 3 534,7 50 2 6 

Đợt 4 481,6 50 2 5 

G
i

a
i 

đ
o

ạ
n

 

2
: 

th
i 

cô n
g
 

k
ế t cấ u
 

tr
ê n
 

ca o
 

tr
ì

n
h

 

+
3

.5
0

m
 

Trụ T1 
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Tháp trụ T1 

Đợt 1 30,0 

180,0 

5,0 

Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,6 

Đợt 2 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 3 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 4 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 5 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 6 30,0 5,0       

Trụ, xà mũ cầu 

Đợt 1 7,6 
15,3 5,0 Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,2 

Đợt 2 7,6 50 1 0,2 

Đợt 3 43,9 43,9 5,0 50 1 0,9 

Trụ T2 

Tháp trụ T2 

Đợt 1 30,0 

180,0 

5,0 

Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,6 

Đợt 2 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 3 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 4 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 5 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 6 30,0 5,0       

Trụ, xà mũ cầu 

Đợt 1 7,6 
15,3 5,0 Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,2 

Đợt 2 7,6 50 1 0,2 

Đợt 3 45,2 45,2 5,0 50 1 1 

Trụ T3 + Âu 

Tháp trụ T3 

Đợt 1 30,0 

180,0 

5,0 

Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,6 

Đợt 2 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 3 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 4 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 5 30,0 5,0 50 1 0,6 

Đợt 6 30,0 5,0       

Trụ, xà mũ cầu 

Đợt 1 7,6 
15,3 5,0 Máy bơm 

50m3/h 

50 1 0,2 

Đợt 2 7,6 50 1 0,2 

Đợt 3 62,9 62,9 5,0 50 1 1,3 

G
Đ

3
 

Dầm van 

T1-T2 

262,5 262,5 7,0 Máy bơm 

50m3/h 50 1 6 

Dầm van 

T2-T3 

262,5 262,5 7,0 Máy bơm 

50m3/h 50 1 6 

- Tổng hợp khối lượng bê tông tường kè, mang cống: 

+ Khối lượng thi công: 484 m3 
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+ Thời gian thi công: 60 ngày 

+ Cường độ trung bình: 8m3/ngày 

4.1.3.13.2 Biện pháp thi công 

a. Bê tông bịt đáy. 

Công tác bê tông bịt đáy đã được thể hiện chi tiết trong mục 3.4.4.3-c. 

b. Trụ pin cống, dầm van 

Trụ pin, dầm van được thi công trong khung vây cừ ván thép ngay tại lòng sông (tương 

tự thi công trụ cầu giao thông). 

Cốt thép trụ pin, dầm van được gia công trên bãi ở công trường sau đó được vận chuyển 

và lắp dựng vào vị trí dưới khung vây bằng cẩu hoặc cẩu trục tháp.  

Ván khuôn được gia công sẵn tại xưởng, tập kết tại công trường và được vận chuyển 

xuống vị trí xây dựng dưới khung vây bằng cẩu trên xà lan hoặc cầu trục tháp. 

Bê tông cốt thép trụ pin cống, dầm van M300 được mua từ các nhà máy sản xuất bê tông 

thương phẩm, vận chuyển đến công trường bằng ô tô chuyên dụng sau đó được đổ vào các 

khối đổ máy bơm 50m3/h thông qua hệ thống ống đổ lắp đặt sẵn nối từ mặt bằng công trường 

đến từng vị trí khối đổ thông qua cầu tạm và khung vây. 

 - Thiết bị thi công chính: 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

Số lượng Ghi chú 

  

1 Máy bơm bê tông 50m3/h Cái 2  

2 Bộ phễu đổ, ống đổ  bộ 2  

3 Xà lan ≥ 400 T Cái 

 

1  

4 Cần cẩu ≥ 25 T cái 1  

c. Tháp van 

Tháp van được thi công sau khi đã thi công xong các trụ pin cống (và đã tháo dỡ khung 

vây). Với đặc điểm là thi công ở giữa sông với chiều cao lớn nên để đảm bảo tiến độ theo yêu 

cầu dự kiến biện pháp thi công với công nghệ ván khuôn neo theo trình tự từ dưới lên trên. 

Cốt thép tháp van được gia công trên bãi ở công trường sau đó được vận chuyển và lắp 

dựng vào vị trí dưới khung vây bằng cẩu hoặc cẩu trục tháp.  

Ván khuôn được gia công sẵn theo đúng biên dạng của tháp tại xưởng, tập kết tại công 

trường và được vận chuyển lắp đặt vào vị trí bằng cẩu trên xà lan hoặc cầu trục tháp. Sau khi 

thi công xong một đợt, ván khuôn sẽ được nới ra và trượt lên vị trí khối đổ tiếp theo nhờ hệ 

thống xi lanh thủy lực. 

Bê tông tháp van M300 được mua từ các nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, vận 

chuyển đến công trường bằng ô tô chuyên dụng sau đó được đổ vào các khối đổ máy bơm 

50m3/h thông qua hệ thống ống đổ. 
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 - Thiết bị thi công chính: 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

Số lượng Ghi chú 

  

1 Máy bơm bê tông 50m3/h Cái 1  

2 Bộ phễu đổ, ống đổ  bộ 1  

3 Xà lan ≥ 400 T Cái 

 

1  

4 Cần cẩu ≥ 25 T cái 1  

c. Trụ, xà mũ cầu 

 Trụ, xà mũ cầu công tác được thi công sau khi đã thi công xong các trụ pin cống (và đã 

tháo dỡ khung vây), có thể thi công song song với tháp van. 

Cốt thép trụ, xà mũ được gia công trên bãi ở công trường sau đó được vận chuyển và lắp 

dựng bằng cẩu hoặc cẩu trục tháp.  

Ván khuôn được gia công sẵn tại xưởng, tập kết tại công trường và được vận chuyển 

xuống vị trí xây dựng bằng cẩu trên xà lan hoặc cầu trục tháp. 

Bê tông M300 được mua từ các nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, vận chuyển đến 

công trường bằng ô tô chuyên dụng sau đó được đổ vào các khối đổ máy bơm 50m3/h thông 

qua hệ thống ống đổ lắp đặt sẵn. 

d. Tường kè và các hạng mục khác 

Dầm đầu cừ, tường kè, nhà quản lý và các cấu kiện bê tông đúc sẵn như cọc BTCT, tấm 

lát... với khối đổ nhỏ, nằm trên khô ở trong bờ nên được thi công theo các biện pháp thông 

thường. Bê tông được trộn sẵn tại công trường bằng máy trộn và đổ bằng thủ công.  

4.1.3.14  Thi công khuôn viên và Nhà quản lý công trình. 

4.1.3.14.1 Biện pháp thi công ép cọc nhà quản lý cống. 

a. Phạm vi và khối lượng công việc 

Cọc gia cố nền nhà quản lý công trình có kích thước 25x25cm, dài 40m. Cọc có thể 

được thi công chế tạo tại hiện trường hoặc đặt mua tại các nhà máy bê tông đúc sắn trong khu 

vực, sau đó được thi công bằng phương pháp ép thủy lực: 

Giai đoạn thi 

công 

Khối 

lượng 

Tổng 

chiều 

dài 

Cao 

trình 

đỉnh 

cọc 

Cường 

độ thi 

công 
Chọn 

máy 

Năng 

suất 1 

máy 

Số ca 

/ngày 

Số 

máy 

làm 

việc 

Thời 

gian 

thi 

công 

(cọc) (m) (m) (m/ngày) (m/ca) 
 

(má

y) 
(ngày) 

Nhà quản lý 

công trình 
24,0 960 +1,55 78 

Máy ép 

cọc ≤ 

150T 

39 2 1 13 
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b. Trình tự và biện pháp thi công 

Trình tự và biện pháp thi công ép cọc Nhà quản lý như sau: 

- Vận chuyển máy ép và thiết bị thi công đến công trường. 

- Vận chuyển cọc về công trường và xếp trên mặt ngoài khu vực ép. Các đoạn cọc được 

xếp thành từng nhóm có cùng chiều dài, cùng tuổi và kê lên gối tựa, gối tựa kê sát móc cẩu 

hoặc đầu và mũi cọc một đoạn bằng 0,2*L (L chiều dài cọc) .Trên thân cọc ta vạch một 

đường  tim để quan sát độ chối và độ lệch trục của cọc. 

- Từ sơ đồ bố trí cọc, dựa vào hệ thống định vị các trục chính dùng máy kinh vĩ và thước 

dây để xác định vị trí các cọc trên mặt bằng  rồi đóng các cọc gỗ để đánh dấu. 

- Tiến hành thi công ép cọc thử trước để quyết định chiều dài cọc sau đó tiến hành ép đại 

trà. 

- Vận chuyển và lắp đặt thiết bị ép vào vị trí có cọc ép. Giá máy được kê vững, chắc 

chắn, thăng bằng để khi ép không bị lún bị nghiêng, chỉnh máy cho các đường trục của khung 

máy, của hệ thống kích, trục của cọc thẳng đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng. Mặt 

phẳng này phải vuông góc với mặt phẳng chuẩn nằm ngang mặt phẳng chuẩn nằm ngang 

trùng với mặt phẳng đài cọc . 

- Liên kết chắc chắn thiết bị ép với hệ thống neo hoặc hệ thống dầm chất đối trọng, kiểm 

tra cọc lần nữa. 

- Dùng cần trục cẩu cọc đưa vào vị trí ép. Trước tiên ép đoạn mũi cọc, đoạn mũi cọc 

được định vị chính xác về độ thẳng đứng và vị trí. Nếu thấy cọc bị nghiêng ta tiến hành chỉnh 

lại. Những giây đầu tiên áp lực dầu nên tăng chậm và đều. Khi ép xong đoạn mũi, ta tiến hành 

nối đoạn giữa mối nối cọc được thực hiện bằng hàn trước và hàn sau. Khi hàn ta tiến hành 

kiểm tra độ thẳng đứng của cọc bằng quả rọi đảm bảo hai đoạn nối phải trùng trục với nhau, 

hai mặt phẳng nối phải phẳng và thẳng. 

- Khi đã chỉnh và nối xong ta tiến hành ép, thời điểm đầu lực ép nhỏ sau đó tăng dần để 

máy thắng lực ma sát và lực kháng mũi cọc. 

- Cọc được dừng ép khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

+ Đạt chiều sâu xấp xỉ do thiết kế quy định. 

+ Lực ép cọc vào thời điểm cuối cùng đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu 

xuyên lớn hơn 3 lần đường kính hoặc cạnh cọc 

- Trong quá trình ép cọc ta ghi chép đầy đủ nhật ký thi công các đoạn cọc theo quy 

phạm hiện hành. 

 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                     116 

 

Hình 51. Trình tự thi công ép cọc. 

c. Thiết bị, nhân lực và thời gian thi công: 

- Máy thi công: 

TT Tên thiết bị  Đặc tính kỹ thuật Đơn 

vị 

Số lượng 

1 Máy ép cọc ≤ 150T bộ 1 

2 Cần cẩu bánh lốp 25 tấn bộ 1 

3 Máy thủy bình  cái 1 

4 Máy kinh vĩ  cái 1 

5 Hệ dàn, khung ép và 

đối trọng 

  Bộ 1 

- Nhân lực: 5 người 

- Thời gian thi công: 13 ngày 

4.1.3.14.2 Các hạng mục khác 

Khuôn viên và nhà quản lý công trình được thi công theo các biện pháp thông thường ở 

trên cạn.  

Nhà quản lý được thi công sau khi đã thi công xong các hạng mục thân cống, thi công 

xong các cọc, cừ mang cống, tường kè. 

Thời gian dự kiến: 8 tháng. 

4.1.3.15  Thi công lắp đặt hệ thống điện. 

Hệ thống điện bao gồm: trạm biến áp và hệ thống đường dây, cáp điện ngầm. 

Máy biến áp được đặt hàng và chế tạo tại nhà máy theo tiêu chuẩn của các nước G7 

hoặc tương đương sau đó được vận chuyển về Việt Nam. Trong quá trình đợi lắp đặt bơm cần 

được bảo quản trong kho theo yêu cầu của nhà sản xuất. Trước khi lắp đặt sẽ được vận 
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chuyển đến công trình sau đó dùng cẩu nâng, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí trong trạm biến 

áp. Cuối cùng là lắp đặt hệ thống dây điện và vận hành chạy thử. 

Việc lắp đặt trạm biến áp, hệ thống dây điện, cáp ngầm được thực hiện sau khi hoàn 

thiện trạm biến áp, nhà quản lý và hầm kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

4.1.3.16  Lắp đặt thiết bị và các kết cấu kim loại. 

Việc chế tạo, lắp đặt kết cấu cửa van cống, xi lanh nâng hạ cửa được thể hiện chi tiết 

trong Tập PX-REP-09: chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo và lắp đặt cơ khí, thiết bị 

Trong Báo cáo này chủ yếu lưu ý đến công tác lắp đặt một số kết cấu kim loại, thiết bị 

chôn sẵn hoặc liên quan trực tiếp đến các kết cấu bê tông như: Khe cửa van, tai treo xi lanh, 

tai treo cửa, mái tạo kiến trúc tháp van, lan can.... 

4.1.3.16.1 Công tác lắp đặt khe cửa: 

- Khi lắp ráp khe cửa, đơn vị thi công phải tuân thủ đúng theo đồ án thiết kế và thoả mãn 

các yêu cầu kỹ thuật quy định trong bản vẽ thiết kế đồng thời phải tuân thủ theo TCVN 

8298:2009, ngoài ra còn phải tuân thủ theo các quy định sau: 

- Bộ phận khe cửa tiếp giáp với bê tông phải được vệ sinh sạch các vết dầu mỡ, bùn đất, 

các tạp chất khác gây trở ngại cho việc liên kết với bê tông, bề mặt bê tông phải được đánh 

sờm và vệ sinh sạch trước khi lắp đặt các bộ phận khe cửa. 

- Dùng xe cẩu và pa lăng xích kết hợp để lắp đặt khe cửa theo trình tự sau: 

+ Lắp bản đáy. 

+ Lắp 02 khe bên. 

Bước 1: Chuẩn bị lắp đặt: 

- Nhận bàn giao tim mốc khe lưới từ chủ đầu tư 

- Tập kết thiết bị thi công như: xe cẩu 150T, máy hàn, máy kính vĩ, thép giằng dọc, 

giằng ngang tăng đơ căn chỉnh,  giàn giáo, cốp pha, các đồ gá lắp đặt khe cửa. 

- Tập kết khe đáy, khe bên vào vị trí. 

- Dùng máy kinh vĩ kiểm tra lại tim mốc, cao trình khe đáy, khe cửa đúng theo bản vẽ 

thiết kế. 

Bước 2: Lắp đặt khe đáy: 

Lắp đặt khe đáy phần liên kết với dầm van: 

- Cẩu tấm đáy vào vị trí cao trình và tim mốc đã xác định, tiếp nhận, dùng giá đỡ, tăng 

đơ, ni vô căn chỉnh tấm đáy. 

- Kiểm tra độ phẳng của khe đáy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và qui phạm lắp đặt 

hiện hành trong công trình thủy lợi. 

http://www.vawr.org.vn/index.aspx?aac=CLICK&aid=ARTICLE_DETAIL&ari=1426&lang=1&menu=tc-qc-dm&mid=1085&parentmid=1083&pid=4&storeid=0&title=tcvn-82982009---cong-trinh-thuy-loi---yeu-cau-ky-thuat-trong-che-tao-va-lap-rap-thiet-bi-co-khi-ket-cau-thep
http://www.vawr.org.vn/index.aspx?aac=CLICK&aid=ARTICLE_DETAIL&ari=1426&lang=1&menu=tc-qc-dm&mid=1085&parentmid=1083&pid=4&storeid=0&title=tcvn-82982009---cong-trinh-thuy-loi---yeu-cau-ky-thuat-trong-che-tao-va-lap-rap-thiet-bi-co-khi-ket-cau-thep
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- Kết hợp với đơn vị thi công xây dựng tiến hành đổ bê tông khe đáy.  

Bước 3: Lắp đặt khe bên: 

- Phần khe đáy liên kết với khe bên sau khi đã liên kết với khe bên thành từng cụm, cẩu 

từng cụm vào vị trí lắp. 

 - Căn chỉnh đưa từng cụm vào vị trí hàn liên kết với phần khe đáy liên kết với dầm van 

đồng thời phải  bảo đảm 02 khe bên đúng vị trí, khoảng cách đến tim cửa đều nhau. 

 - Trong quá trình lắp đặt kết hợp dùng xe cẩu, các thanh chống giằng định vị, tăng đơ 

căn chỉnh như hình vẽ. 

 - Dùng máy kinh vĩ, con dọi, thanh cữ căn chỉnh đảm bảo độ thẳng góc, chiều rộng khe 

bên theo đúng bản vẽ thiết kế. 

 - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của khe đảm bảo theo yêu cầu bản vẽ thiết kế 

 - Hàn liên kết phần khe đáy liên kết với khe bên của mỗi cụm với phần khe đáy liên kết 

với dầm van. 

 - Dùng cốp pha chèn tại các vị đổ bê tông khe bên. 

 * Chú ý:  

Khi hiệu chỉnh các bộ phận đặt sẵn của khe theo phương pháp đổ bê tông sau hay theo 

phương pháp đổ bê tông cùng một lúc với bản đáy, phải theo yêu cầu kỹ thuật quy định và 

thỏa mãn các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

Việc kiểm tra độ chính xác của việc lắp đặt và hiệu chỉnh cũng như độ bền vững của khe 

van khi xây dựng đổ bê tông phải có giám sát kỹ thuật bên nhà thầu và bên tư vấn. 

Bước 4: Hoàn thiện khe cửa: 

- Kiểm tra lại toàn bộ kích thước của toàn bộ khe cửa đúng theo yêu cầu thiết kế. 

- Tháo bỏ các thanh giằng và tăng đơ khỏi khe cửa sau khi bê tông đã đông kết. 

- Tiến hành sơn bù những vị trí bề mặt bị bong tróc trong quá trình lắp đặt. 

- Nghiệm thu, bàn giao 

4.1.3.16.2 Kết cấu tai treo xi lanh, cụm khóa cửa: 

Tai treo xi lanh, cụm khóa cửa được thiết kế bằng thép không rỉ chôn sẵn trong bê tông. 

Vì vậy, các kết cấu này phải được chế tạo hoàn thiện trong xưởng cơ khí, vận chuyển và lắp 

đặt vào vị trí trước khi thi công các đợt bê tông tháp van liên quan. Các kết cấu này phải được 

định vị chính xác bằng máy toàn đạc điện tử đồng thời hàn cố định vào thép chủ và ván khuôn 

của tháp van tránh bị dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông 

4.1.3.16.3 Mái tạo kiến trúc tháp van 
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Mái được chế tạo bằng thép không rỉ hoàn thiện tại nhà xưởng, sau đó được vận chuyển 

đến vị trí công trình sau khi đã hoàn thiện công tác thi công bê tông tháp van. 

Dùng cẩu trên xà lan hoặc cầu trục tháp cẩu, định vị và lắp đặt vào vị trí. 

Lắp đặt và siết chặt các bu lông để cố định kết cấu mái với bê tông đỉnh tháp như yêu 

cầu bản vẽ thiết kế. 

4.1.3.16.4 Cầu thang công tác trong tháp van 

Cầu thang bằng thép được chế tạo hoàn thiện từng chi tiết kết cấu theo yêu cầu bản vẽ 

thiết kế. Sau đó vận chuyển đến và lắp đặt vào vị trí sau khi đã hoàn thiện công tác thi công bê 

tông tháp van. 

4.1.3.16.5 Lan can trụ pin, bờ kè, cầu công tác... 

Lan can các hạng mục bằng thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất hoàn thiện từng kết 

cấu như bản vẽ thiết kế tại xưởng cơ khí, sau đó vận chuyển đến công trường và lắp đặt vào vị 

trí theo các biện pháp thông thường. 

4.1.4 Các biện pháp thông thuyền, tích nước trong thời gian thi công 

4.1.4.1 Biện pháp thông thuyền trong thời gian thi công 

4.1.4.1.1 Tóm tắt yêu cầu thông tàu thuyền trong thời kỳ thi công. 

Rạch Cây Khô là tuyến giao thông thuỷ cấp IV, hiện nay lưu lượng tàu thuyền lưu thông 

trên tuyến khá lớn. Do đó, Trong quá  trình thi công  phải đảm bảo dòng chảy và giao thông 

thuỷ trên sông không bị ảnh hưởng. 

4.1.4.1.2 Các giải pháp thông tàu, thuyền trng thời gian thi công. 

Để đảm bảo diện tích lưu thông cho các phương tiện giao thông thủy qua khu vực xây 

dựng công trình. TVTK kiến nghị áp dụng công nghệ Đập Trụ đỡ thi công ngay tại lòng sông 

trong các phân đoạn khung vây. Công trình được chia thành 2 phân đoạn thi công với mức độ 

co hẹp diện tích lòng sông khoảng 38%. Phần lòng sông còn lại sẽ được quy hoạch phân 

luồng để các phương tiện đi lại. 

Theo luật giao thông đường thủy nội địa cùng với các quy định về quản lý đường thùy nội 

địa của Bộ Giao thông Vận Tải quy định phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thủy trong 

quá trình thi công xây dựng các công trình trên sông. Với cống kiểm soát triều Cây Khô được thi 

công trong thời gian dài, và ảnh hưởng đến luồng chạy tầu nên cần phải lập các trạm điều tiết 

không chế giao thông thủy ở thượng lưu, hạ lưu thi công công trình, trạm điều tiết phải hoạt động 

24/24h. 

Tại các trạm điều tiết, khống chế giao thông thủy phải bố trí đầy đủ các phương tiện và thiết 

bị cần thiết theo quy định. 

 Trạm điều tiết tại thượng, hạ lưu khu vực thi công. 
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Lập cách khu vực thi công cống khoảng 300m về mỗi phía thượng, hạ lưu, mỗi trạm bao 

gồm các phương tiện và thiết bị như sau: 

- 01 tàu kéo có công suất từ 150CV trở lên để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn phòng 

ngừa khì có sự cố giao thông thủy xảy ra tại khu vực công trường. 

- 01 xuồng cao tốc 50CV cảnh giới, điều tiết, khống chế giao thông; 

- 04 phao giới hạn vùng nước thi công về hai phía thượng hạ lưu công trình; 

- 01 bộ loa nén, âm ly thông báo quy chế đi lại và các thông tin cần thiết khác cho các 

phương tiện tham gia. 

- 01 loa pin cầm tay để hướng dẫn phương tiện qua lại khu vực thi công. 

- Bảng hiệu loại C4.9: 01 cái. 

- Cờ hiệu: 02 cờ. 

- Tủ thuốc cứu sinh: 01 tủ. 

- Bộ đàm: 01 bộ. 

- Đèn pin: 03 cái. 

- Dụng cụ cứu sinh: theo quy định. 

- Thước đọc mực nước: 02 cái. 

- Ống nhòm: 01 cái. 

- Đèn chiếu sáng, sổ nhật ký...... 

Việc lập phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy trong quá trình thi công xây dựng 

phải được thực hiện và trình xin thỏa thuận của Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh trước khi 

tiến hành triển khai ngoài hiện trường. 

4.1.4.2 Biện pháp tích nước trong thời gian thi công 

Do dự án không có yêu cầu về tích nước nên không cần có biện pháp tích nước trong 

thời gian thi công. 

4.2 TỔ CHỨC THI CÔNG 

4.2.1 Các công trình, công xưởng phụ trợ phục vụ thi công 

Căn cứ vào đặc điểm kết cấu công trình, điều kiện và giải pháp xây dựng cống KST Cây 

Khô. Để phục vụ việc xây dựng công trình cần có các công trình, công xưởng phụ trợ như Bãi 

gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn, bãi tập kết vật tư, xe máy, phòng thí nghiệm hiện 

trường, nhà ở cán bộ kỹ thuật và công nhân.... Trong Báo cáo Tổ chức và biện pháp xây dựng 

đã tính toán, thiết kế chi tiết. Trong báo cáo này, chỉ nêu tóm tắt về quy mô từng hạng mục đã 

được lựa chọn, thiết kế. 

4.2.1.1 Dây chuyền chế tạo, vận chuyển bê tông. 

Như đã phân tích ở các phần trên, điều kiện mặt bằng xây dựng tại vị trí cống KST Cây 

Khô trong khu vực trung tâm của thành phố nên không thể bố trí trạm trộn có quy mô lớn. Vì 
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vậy, với các kết cấu có khối lượng bê tông lớn như cọc khoan nhồi, bê tông bịt đáy, bê tông 

Trụ pin, trạm bơm, dầm van đề nghị sử dụng bê tông thương phẩm được mua từ các nhà máy 

tại Tp Hồ Chí Minh. Bê tông được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển đến công trường bằng 

xe chuyên dụng. 

Trong quá trình thi công, tuy theo kích thước và khối lượng bê tông từng đợt đổ, nhà 

thầu phải tính toán số lượng xe vận chuyển bê tông cho phù hợp. 

Đối với các cấu kiện bê tông nhỏ, phân tán như cọc BTCT, dầm giằng đầu cừ. Bê tông 

sẽ được trộn tại hiện trường bằng máy trộn 500L và đổ bằng thủ công. 

4.2.1.2 Bãi gia công cốt thép 

Nhiệm vụ: Gia công cốt thép cho công tác bê tông và phục vụ thi công công trình. 

Bảng 27.  Tổng diện tích khu vực gia công cốt thép: 

TT Tên hạng mục Tổng diện tích Kết cấu 

(m2) 

1 Xưởng gia công cốt thép 80 Cột, kèo thép, lợp tôn, bao che 

bằng tôn, nền láng XM 

2 Kho chứa thành phẩm 50 Cột thép, kèo thép, lợp tôn, nền 

láng xi măng 

3 Bãi gia công 30 Kho lộ thiên 

4 Bãi chứa thép ngoài trời 250 Kho lộ thiên, cơ giới 

  Tổng 410   

4.2.1.3 Bãi gia công và chứa cốt pha 

Bảng 28.  Tổng diện tích khu vực tập kết, gia công cốt pha: 

TT Tên hạng mục Tổng diện tích Kết cấu 

(m2) 

1 

Bãi chứa vật liệu và thành 

phẩm 250 

Lộ thiên, nền cấp phối đá dăm 

10cm 

2 

Xưởng gia công và sửa 

chữa cốp pha 100 

Cột thép, kèo thép, lợp tôn, nền 

láng xi măng 

  Tổng 350   

4.2.1.4 Hệ thống cung cấp điện nước, khí nén. 

4.2.1.4.1 Hệ thống cấp điện 

+ Lưới điện quốc gia: Xây dựng hệ thống lưới điện phục vụ thi công đấu nối vào lưới 

điện quốc gia 220kv.  

+ Máy phát điện: Để đảm bảo việc thi công không bị gián đoạn khi mất điện lưới. 

4.2.1.4.2 Hệ thống cấp nước 
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+ Nước sinh hoạt: sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước sinh hoạt trong khu vực. 

+ Nước phục vụ cho thi công:   

Kết quả thí nghiệm cho thấy nước ngầm trong hố khoan thuộc loại “Clorua Natri” nước mặt 

trên sông thuộc loại “Clorua sunphat natri canxi”. Theo các tiêu chuẩn đánh giá TCVN 4506-2012 

thì nước đủ tiêu chuẩn sử dụng để trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông. 

Tuy nhiên, do nước mặt trên kênh lên xuống theo thủy triều không ổn định, khi triều xuống 

thấp gần đáy sông chất lượng nước không còn đảm bảo để trộn bê tông. Do đó đề nghị sử dụng 

nước ngầm lấy từ giếng khoan tại công trường để rửa cốt liệu, trộn và bảo dưỡng bê tông. 

4.2.1.4.3 Hệ thống cung cấp khí nén 

Không sử dụng 

4.2.1.5 Mạng lưới thông tin liên lạc 

- Điện thoại không dây (sử dụng điện thoại di động, bộ đàm). 

- Thiết lập mạng internet đến ban chỉ huy công trường phục vụ cho việc thông tin liên 

lạc trong quá trình thi công. 

4.2.1.6 Xưởng sửa chữa cơ điện, bảo dưỡng xe máy và thiết bị thi công 

Nhiệm vụ: làm bãi tập kết xe máy, sửa chữa máy đào, máy ủi, máy khoan, các máy móc 

thi công của công trình.  

Bảng 29.  Tổng diện tích xưởng sửa chữa cơ điện, bảo dưỡng xe và thiết bị thi công: 

TT Tên hạng mục 
Tổng diện tích 

(m2) 
Kết cấu 

1 Bãi đậu xe ngoài trời 300 Bãi lộ thiên 

2 Bãi sửa chữa ngoài trời 60 Bê tông M150 dầy 20cm 

3 Cầu rửa xe 21 Bê tông cốt thép 

4 Bể nước 6 m3 6 Xây gạch M 100 

  Tổng 387   

4.2.1.7 Khu lắp ráp thiết bị 

Bố trí kết hợp cùng với khu xưởng sửa chữa cơ điện, bảo dưỡng xe máy và thiết bị thi 

công. 

4.2.1.8 Hệ thống kho bãi vật liệu và nhiên liệu 

Sắt thép, ván khuôn, cốt pha được tập kết, gia công sửa chữa tại bãi tại công trường như 

trình bày trong các mục trên. 



 

 

 

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) 

Hạng mục: Cống Kiểm soát triều Cây Khô 

TẬP CK1.0-BẢN THUYẾT MINH                                                                                                 GIAI ĐOẠN: TKBVTC 
 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam                     123 

Kho chứa xi măng: Như đã phân tích, gần như toàn bộ bê tông dùng cho công trình là bê 

tông thương phẩm được mua từ nơi khác. Khối lượng bê tông sản xuất tại hiện trường nhỏ, 

cường độ không cao nên không đòi hỏi phải dự trữ vật liệu xi măng nhiều. Căn cứ vào điều 

kiện thực tế tại hiện trường, dự kiến chỉ bố trí 01 kho chứa xi măng, phụ gia tại hiện trường 

với diện tích khoảng 15m2; 

Kho chứa nhiên liệu: Do công trình được xây dựng trong khu vực trung tâm, nội thành 

của TP Hồ Chí Minh nên việc cung cấp các nhiên liệu cho các thiết bị thi công rất thuận lợi 

nên không cần có kho chứa để dự trữ. 

4.2.1.9 Phòng thí nghiệm hiện trường. 

Nhiệm vụ: Tiến hành các thí nghiệm bê tông, đất đá phục vụ công tác thi công và 

nghiệm thu công trình. 

1) Phòng thí nghiệm  

Diện tích: 5 m x 6 m = 30m2.  

2) Bể kho chứa mẫu được chấp thuận 

Diện tích: 6 m x 6 m = 36m2.  

3) Bể ngâm mẫu 

Được bố trí gần khu vực tập kết, thi công bê tông.  

Diện tích: 6 m3, diện tích: 6 m2 .  

4.2.1.10  Nhà làm việc và nhà ở phục vụ thi công công trình 

Theo tổng tiến độ thi công công trình thì trong giai đoạn thi công Cống kiểm soát triều 

có cường độ và khối lượng công tác là nhiều nhất nên lấy giai đoạn thi công này để tính toán 

diện tích nhà làm việc và nhà ở của cán bộ công nhân viên. 

Theo bảng phân chia khối lượng và cường độ đổ bê tông phần thân cống (mục 3.5.11) 

thấy rằng khối lượng  thi công trong Phân đoạn I (Thi công Trụ T1, T2 và dầm van) có khối 

lượng lớn nhất. 

Căn cứ vào các đợt thi công, xác định được các khối lượng khối lượng ván khuôn, cốt 

thép trong các đợt đổ. Từ đó dựa vạo định mức nhân công trong công văn 1776 xác định được 

số lượng nhân công yêu cầu. 

Tổng số người ở trên công trường  có tính thêm số người nghỉ phép, đau ốm, vắng mặt 

bởi các lý do khác: 

 N =120 người 

* Xác định diện tích nhà ở cần xây dựng 
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Sau khi xác định được tổng số người trên công trường, căn cứ vào tiêu chuẩn định mức 

nhà ở, phòng làm việc, các công trình phúc lợi khác do Nhà nước quy định mà xác định nhà ở 

cần xây dựng. 

Bảng 30.  Diện tích các loại nhà cửa cần xây dựng 

STT Hạng mục nhà cửa 
Định mức 

(m2/ng) 

Diện tích theo 

tính toán 

Diện tích 

lựa chọn 

1 Nhà ở của công nhân viên 4 480 480 

2 Phòng họp và tiếp khách 0,06 7,2 24 

3 Phòng làm việc 0,2 24 30 

4 Nhà ăn 0,35 42 42 

5 Nhà tắm 0,06 7,2 10 

6 Nhà vệ sinh 0,03 3,6 10 

  Tổng   564 596 

4.2.1.11  Một số hạng mục phụ trợ khác 

4.2.1.11.1 Cổng, hàng rào công trường. 

Để đảm bảo ngăn cách với khu vực dân cư đông đúc trong thành phố và theo quy định, 

công trường có bố trí hàng rào xung quanh phía khu dân cư. Hàng rào công trường có kết cấu 

bằng tổ hợp thép hình, tôn lượn sóng. Chiều cao hàng rào công trường H = 2m. 

 Cổng công trường bao gồm cổng chính và cổng phụ. Cổng chính rộng B = 8m, cao 

5,8m, cổng phụ rộng 1,2m cao 2m. Kết cấu cổng bằng thép hình và tôn lượn sóng. Trên cổng 

chính có bố trí biển thông tin dự án. 

Tªn dù ¸n

tªn dù ¸n

chñ ®Çu t: 

§¬n vÞ tVGS:

§¬n vÞ tVTK:

§¬n vÞ Thi c«ng:

§Þa ®iÓm: 
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Hình 52. Cổng, hàng rào và biển thông tin dự án 

 

Hình 53. Kết cấu cổng chính và hàng rào công trường 

4.2.1.11.2 Mố nhô cấp vật liệu thi công:  

Là nơi để các phương tiện vận chuyển vật liệu neo đậu và bốc dỡ, trung chuyển vật liệu 

vào các khu vực tập kết trên mặt bằng công trường. Căn cứ vào điều kiện bố trí mặt bằng 

công trường thi công cống, đề nghị bố trí 02 bến hai bên bờ trong phạm vi mặt bằng công 

trường. 

Bến có kết cấu bằng cừ ván thép dài 12m; trước bến được nạo vét xuống cao trình -2,00m 

đảm bảo cho xà lan chở vật liệu có thể cập vào. 
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Hình 54.  Kết cấu mố nhô 

4.2.1.11.3 Cầu tạm thi công  

Cầu tạm phục vụ công tác di chuyển, vận chuyển thủ công một số vật tư, thiết bị từ mặt 

bằng công trường đến các khung vây thi công, lắp đặt hệ thống đường ống bơm bê tông, 

đường dây điện, ống nước và đèn chiếu sáng cho các vị trí thi công.  

4.2.1.11.4 Sàn đạo thi công cừ ván thép, cọc khoan nhồi. 

 Để định vị và dẫn hướng cho các cọc, cừ, ống vách khi thi công dưới nước cần có hệ 

sàn đạo. Hệ sàn đạo gồm có các cọc định vị, các thanh dẫn hướng dọc, ngang bằng thép hình, 

các hệ sàn đạo này sẽ được luân chuyển đến các vị trí khác nhau trong quá trình thi công. 

4.2.1.11.5 Khung vây thi công trụ và dầm van  

Các trụ và dầm van được thi công trong khung vây cừ ván thép, Trụ T1, T2 và dầm van 

giữ trụ T1, T2 được thi công đồng thời trong khung vây giai đoạn 1; Trụ T3, dầm van giữa trụ 

T2, T3 được thi công đồng thời trong khung vây giai đoạn 2. Các khung vây sẽ được tháo dỡ 

sau khi thi công xong các hạng mục công trình bên trong (trụ, dầm van). 

4.2.2 Tổng mặt bằng công trường 

Dựa trên khối lượng công việc, kế hoạch đưa công trình vào sử dụng, tiến độ thi công 

cũng như thực tế địa hình khu vực xây dựng cầu, tổng mặt bằng công trường sẽ bố trí cả hai 

bờ. Tuy nhiên, công trường chủ yếu tập trung phía bờ phải công trình có diện tích rộng đủ để  

bố trí đầy đủ các hạng mục nhà cửa, kho xưởng, bãi thi công, bến bốc dỡ, bãi tập kết vật liệu, 

trạm trộn và các thiết bị khác, phía bờ trái công trình điện tích nhỏ chủ yếu để thi công các 
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cấu kiện nhỏ. Khu mặt bằng công trường được bao kín bằng hàng rào tôn để tránh ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh, ngoài ra cần bố trí cổng ra vào và nhà bảo vệ công trường. 

4.2.2.1 Nguyên tắc bố trí mặt bằng công trường 

Mặt bằng công trường được bố trí tuân theo các nguyên tắc: 

- Việc bố trí tất cả các công trình tạm đều không làm cản trở đến việc thi công và vận 

hành công trình. 

- Cố gắng giảm bớt phí tổn vận chuyển, đảm bảo vận chuyển được liên tục, tiện lợi. 

Muốn thế cần phải bố trí hợp lý hệ thống kho bãi, lán trại, đường xá giao thông. 

- Cố gắng giảm bớt công trình tạm, làm cho chi phí công trình tạm được rẻ nhất nghĩa là 

ta phải triệt để lợi dụng các công trình của địa phương sẵn có hoặc tận dụng những công trình 

tạm mới xây dựng vào công việc phát triển địa phương (nếu có)... 

- Phải dự tính khả năng ảnh hưởng của thủy văn và dòng chảy (như vấn đề bị ngập lụt 

trong lúc dẫn dòng thi công) để bố trí và xác định cao trình của các công trình tạm trong thời 

kỳ sử dụng chúng 

- Phù hợp với yêu cầu bảo an phòng hoả và vệ sinh sản xuất  

- Đường xá giao thông trong công trường không nên cắt đường giao thông chính 

- Các xí nghiệp phụ và công trình có liên quan với nhau thì nên bố trí gần nhau. 

- Nhà ban chỉ huy công trường phải được bố trí ở vị trí thuận lợi nhất cho suốt quá trình 

thi công. Trong phạm vi nhà ở của cán bộ công nhân viên nên bố trí thông thoáng có đường đi 

lại, cứu hoả, cấp cứu... 

- Việc bố trí hiện trường phải được nghiên cứu chặt chẽ, giảm bớt chiếm chỗ không cần 

thiết. 

4.2.2.2 Yêu cầu diện tích 

Khu phụ trợ được đặt ở bờ trái và bờ phải công trình bố trí các hạng mục nhà ở của cán 

bộ công nhân viên, nhà điều hành, các cơ sở bê tông, cơ sở ván khuôn, cơ sở cốt thép, cơ sở 

sửa chữa ô tô xe máy... 

STT Công việc 
Diện tích 

(m²) 

1 Trạm trộn bê tông 3.035 

2 Xưởng gia công cốt thép 750 

3 Xưởng gia công ván khuôn 340 

4 Hệ thống cung cấp điện nước, khí nén 180 

5 Xưởng sửa chữa cơ điện bảo dưỡng xe máy và thiết bị thi công 532 
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6 Kho xăng dầu mỡ 115 

7 Trạm phát điện dự phòng 100 

8 Phòng thí nghiệm hiện trường 156 

9 Nhà điều độ hiện trường 300 

10 Nhà làm việc và nhà ở của cán bộ CNV 2.020 

  Tổng 7.528 

Tổng cộng diện tích dự trù cho các khu phụ trợ và nhà cửa là: 7528 m2  

4.2.2.3 Vị trí xây dựng 

Theo điều kiện thực tế tại khu vực xây dựng công trình, Bờ sông phía Nhà Bè không có 

đường giao thông bộ tiếp cận. Phía huyện Bình Chánh có mặt bằng rộng rãi đảm bảo diện tích 

để bố trí mặt bằng công trường. Vì vậy, lựa chọn xây dựng mặt bằng công trường chính phía bờ 

phải công trình (huyện Bình Chánh), đây là khu vực sau khi công trình hoàn thiện sẽ được quy 

hoạch một phần trở thành khu quản lý công trình.  

4.2.2.4  Bố trí tổng thể mặt bằng công trường 

Dựa trên khối lượng công việc, kế hoạch đưa công trình vào sử dụng, tiến độ thi công 

cũng như thực tế địa hình khu vực xây dựng cầu, tổng mặt bằng công trường sẽ bố trí cả hai 

bờ. Tuy nhiên, công trường chủ yếu tập trung phía bờ phải công trình có diện tích rộng đủ để 

bố trí đầy đủ các hạng mục nhà cửa, kho xưởng, bãi thi công, bến bốc dỡ, bãi tập kết vật liệu, 

trạm trộn và các thiết bị khác, phía bờ trái công trình điện tích nhỏ chủ yếu để thi công các 

cấu kiện nhỏ. Khu mặt bằng công trường được bao kín bằng hàng rào tôn để tránh ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh, ngoài ra cần bố trí cổng ra vào và nhà bảo vệ công trường. 

Theo điều kiện thực tế tại khu vực xây dựng công trình, hai bờ sông là các khu đất dừa 

nước, ao có cao độ tự nhiên của khu vực phổ biến từ +0,0 đến +0,5m. 

 - Tổng diện tích mặt bằng bố trí công trường bờ phải là 9.300m2, bờ trái là 6.200m2. 

Để bảo vệ an toàn, xung quanh khu vực mặt bằng công trường phía có bố trí hệ thống 

hàng rào tôn cao 2,0m. Trong phạm vi khu vực mặt bằng công trường được phân thành các khu 

như sau: 

 Khu sinh hoạt:  Khu sinh hoạt bao gồm nhà Ban chỉ huy công trường, khu lán trại 

công nhân, bể nước, bếp ăn, nhà tắm, vệ sinh… Nền khu sinh hoạt được san ủi và đắp cấp phối 

đá dăm đầm chặt k=0,95 dày 20cm và láng vữa xi măng M75 dày 3cm. 

 Khu vực sản xuất, thi công: Khu sản xuất thi công bao gồm bãi tập kết vật tư, vật 

liệu, bãi tập kết và gia công cốt thép, cấu kiện thép, phòng thí nghiệm, lấy mẫu….Nền khu 

vực sản xuất được san ủi, đắp cát đầm chặt k=0,9 (với những vị trí thấp hơn cao trình thiết kế) 

sau đó đắp 10 cm cấp phối đá dăm và 10cm bê tông M150. 
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 Đường thi công nội bộ công trường (đường công vụ): Để đảm bảo vận chuyển vật tư, 

vật liệu đến công trường và trong nội bộ công trường, khu vực đường công vụ được bố trí tại 

khu vực cổng ra vào để thuận tiện cho việc vận chuyển và thi công. Mặt khác, trong khu vực 

công trường cũng được bố trí đường công vụ rộng 3m để vận chuyển trong nội bộ công trường. 

Cao trình mặt đường công vụ là +2,20m. Kết cấu đường công vụ sau khi san ủi, phát dọn sẽ 

được đắp cát k>=0,9 (tại những vị trí thấp hơn cao trình thiết kế), sau đó rải đá dăm cấp phối 

dày 20cm và đổ 10cm bê tông M150. 

4.2.3 Tổng tiến độ thi công 

4.2.3.1 Các căn cứ để lập tổng tiến độ thi công: 

- Căn cứ vào đặc điểm khu vực xây dựng công trình . 

- Định mức 1776/2007 của BXD và các định mức do nhà nước ban hành; 

- Tiến độ thi công trong mùa mưa xét giảm định mức lao động  k=1,5lần 

- Căn cứ vào quy mô kết cấu và khối lượng công trình. 

- Căn cứ hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công do Viện Thủy Công lập 

- Căn cứ yêu cầu về tiến độ thi công yêu cầu của Chủ đầu tư là 24 tháng; 

- Tham khảo các công trình tương tự đã thi công. 

4.2.3.2 Điều kiện mặt bằng công trường 

Mặt bằng công trường được bố trí 1 bên bờ sông phía huyện Nhà Bè, điều kiện mặt bằng 
công trường rộng rãi đủ để bố trí các công tác cần thiết phục vụ thi công. Mặt bằng công 
trường nằm gần khu vực xây dựng, có một số hạng mục như tường kè phía hạ lưu và các hạng 
mục phía Quận 7 nằm cách xa mặt bằng công trường,  xung quanh khu vực công trường xây 
dựng dân cư khá đông đúc. Việc tiếp cận mặt bằng công trường khá thuận lợi bằng cả đường 
thủy và đường bộ. 

4.2.3.3 Các điểm dừng kỹ thuật và phương án tiến độ thi công 

Các mốc tiến độ chính được xác định là thời điểm hoàn thành một số hạng mục công 
trình thì mới có thể tiếp tục thi công các hạng mục công trình tiếp theo. Các mốc tiến độ chính 
bao gồm: 

- Thi công các hạng mục công trình phụ trợ. 

- Thi công trụ pin, dầm van các khoang cống. 

Tổng tiến độ thi công được lập với mục tiêu cống hoàn thành 2 năm để cùng với các 
công trình khác trong hệ thống vận hành chống ngập do triều cho Thành phố Hồ Chí Minh. 
Thời gian xây dựng công trình là 02 năm tính từ thời điểm khởi công. Tiến độ thi công công 
trình như sau: 

4.2.3.4 Năm thi công 1 (từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2017) 

- Thi công các hạng mục công trình phụ trợ; 

- Nạo vét sơ bộ lòng sông; 

- Thi công nền móng cống (cọc khoan nhồi, cừ chống thấm); 

- Thi công trụ pin cống T1, T2, dầm van giữa trụ T1, T2; 
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- Chế tạo cửa van; 

- Đặt hàng chế tạo xi lanh thủy lực;  

- Đặt hàng chế tạo Máy biến áp. 

4.2.3.5 Năm thi công 2 (từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018) 

- Thi công trụ pin cống T3, dầm van giữa trụ T2, T3 

- Thi công các tháp van 

- Thi công cầu công tác; 

- Thi công tường kè thượng hạ lưu; 

- Thi công mang cống; 

- Thi công gia cố thượng hạ lưu; 

- Thi công Khu quản lý công trình 

- Lắp đặt cửa van và các thiết bị 

- Thi công các hạng mục còn lại, hoàn thiện công trình 

Cuối tháng 6/2018 yêu cầu hoàn thành xong các hạng mục trên. 

4.2.4 Khối lượng vật tư, vật liệu chính 

4.2.4.1 Xe máy thiết bị thi công: 

Các thiết bị, xe máy chính phục vụ thi công từng hạng mục công trình đã được thể hiện 

chi tiết trong mục  3.4. Tổng hợp các thiết bị máy móc chính cần sử dụng cho toàn bộ công 

trình được dự trù trong bảng sau: 

Bảng 31.  Tổng hợp thiết bị thi công chính 

TT Tên thiết bị  
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Sử 

dụng 

Dự 

phòng 

Tổng 

cộng 

1 Xà lan chở đất cái 3 0 2 

2 
Xà lan tải trọng 600 - 1000 tấn (vận chuyển, lắp 

đặt của van) 
cái 

2 0 2 

3 Xà lan + xáng cạp gầu >0,8m3 Bộ 3 0 2 

4 Xà lan + cẩu ≥ 40T Bộ 3 0 2 

5 Xà lan + cẩu 150T để tổ hợp cửa van Bộ 2 0 2 

6 Bộ thiết bị thi công cọc Khoan nhồi Bộ 3 1 4 

7 Búa diezen đóng cọc ly tâm Bộ 2 0 2 

8 Búa rung đóng cừ larsen Cái 3 0 3 

9 Bộ búa rung xói đóng cửa BTCT Dự ứng lực Cái 2 0 2 

10 Bộ phao bè trải vải địa kỹ thuật Bộ 1 0 1 
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TT Tên thiết bị  
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Sử 

dụng 

Dự 

phòng 

Tổng 

cộng 

11 Bộ phao bè thả rọ đá Bộ 1 0 1 

12 Cẩu bánh lốp 25-30T cái 2 0 1 

13 Ô tô tự đổ 7 tấn cái 4 1 5 

14 Máy đào 0,5 - 0,7m3 cái 2 0 2 

15 Máy ủi 108 CV cái 1 0 1 

16 Máy đầm 9T cái 1 0 1 

17 Máy máy đầm cóc cái 1 1 2 

18 Máy đầm dùi cái 5 1 6 

19 Máy đầm bàn cái 3 1 4 

20 Trạm trộn bê tông ≥ 120m3/h cái 1 0 1 

21 Máy trộn bê tông 500 L cái 4 1 5 

22 Máy bơm bê tông cái 2 1 3 

23 Máy hàn 250A-300A cái 4 1 5 

24 Máy cắt thép cái 4 1 5 

25 Bàn uốn thép cái 3 1 4 

26 Trạm điện ≥ 400KVA cái 1 0 1 

27 Máy thủy bình cái 3 0 3 

28 Máy kinh vĩ cái 3 0 3 

29 Máy bơm nước 200m3/h cái 3 1 4 

Bảng trên là tổng hợp các thiết bị thi công chính cho toàn bộ công trình. Tùy theo tiến 

độ thi công từng hạng mục sẽ huy động chủng loại và số lượng cho phù hợp 

4.2.4.2 Vật tư 

Bảng 32.  Tổng hợp một số loại vật tư chính sử dụng cho thi công các hạng mục công trình: 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Bê tông các loại m3 54.051,23 

2 Thép tròn các loại tấn 2.870,59 

3 Thép hình các loại tấn 4.228,18 

4 Đá dăm các loại m3 4.021,15 
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TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

5 Vải địa kỹ thuật m2 96.910,10 

6 Rọ đá Rọ 6.307,00 

7 Cọc, cừ BTCT m 72.978,00 

8 Cừ thép m 46.024,00 

9 Đất đào m3 121.291,52 

10 Cát đắp m3 31.126,90 

4.2.4.3 Nhân lực thi công: 

Theo tính toán, nhân lực cần huy động tại thời điểm cường độ thi công cao nhất vào 

khoảng 120 người.  
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CHƯƠNG 5: BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH 

CƯ  

5.1 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 

5.1.1 Nhu cầu sử dụng đất 

Cống KST Cây Khô được thiết kế và xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ ngay trên lòng 

sông nên phần diện tích công trình chiếm chỗ chủ yếu là lòng sông. Phần diện tích công trình 

phụ trợ không nhiều, hai bờ là phần hành lang bảo vệ công trình cũng không phải xây dựng 

kết cấu hạ tầng nên diện tích không lớn. Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng cống KST Cây 

Khô cụ thể như sau: 

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn:  

+ Mục đích: Sử dụng để bố trí các hạng mục kết cấu công trình như mặt bằng cống kiểm 

soát triều (trụ, dầm van, kết cấu gia cố thượng hạ lưu, tường kè bảo vệ bờ) và khu vực quản lý 

vận hành công trình (Nhà quản lý công trình, trạm điện, đường quản lý vận hành, khuôn viên 

hai bờ sông phạm vi công trình).  

+ Diện tích chiếm đất vĩnh viễn trên bờ:  44.275,00 m2 

+ Diện tích chiếm đất vĩnh viễn dưới lòng sông: 83.816,00 m2 

- Diện tích chiếm đất tạm thời:  

+ Mục đích: Dử dụng để bố trí các hạng mục công trình tạm thời phục vụ công tác thi 

công trong thời gian xây dựng công trình. 

+ Diện tích sử dụng đất tạm thời trên cạn:     3150,00 m2 

5.1.2 Đặc điểm các loại diện tích đất sử dụng 

Căn cứ bình đồ tỉ lệ 1/500 phần đất xây dựng trên bờ và lòng sông có đặc điểm như sau: 

1) Phần lòng sông: 

- Đất mặt nước công cộng. 

- Các công trình hiện có và sắp xây dựng: không có 

2) Phần đất phía bờ phải (Huyện Bình Chánh): 

- Đất cây xanh cách ly. 

3) Phần đất phía bờ trái (Huyện Nhà Bè):  

- Đất cây xanh cách ly. 

- Đất Cảng Nhơn Đức 

- Đất rạch; 

5.2 TỔN THẤT DO XÂY DỰNG DỰ ÁN 
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1) Tổng số hộ dân phải di dời.  

Việc xây dựng công trình phải phá dỡ, di dời 03 nhà gạch, 01 nhà tôn, 03 nhà lá 

2) Các nhà máy, xí nghiệp phải di dời. 

Không có.   

3) Các ảnh hưởng đối với các danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa,…   

Trên khu vực xây dựng không có danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa 

Bảng 33.  Tổng hợp khối lượng ảnh hưởng và tổn thất do xây dựng công trình 

No Hạng mục Đơn vị  Khối lượng Ghi chú 

1 Nhà cửa của dân Cái 
  

 
Nhà lá 

 
3 

Tất cả nhà cửa đều trong 

khu vực sử dụng đất vĩnh 

viễn 

 
Nhà tôn 

 
1 

 
Nhà gạch 

 
3 

 
Sân 

 
4 

 
Bồn nước 

 
1 

2 Diện tích sử dụng đất vĩnh viễn ha 4,43 Chủ yếu đất dừa nước + ao 

3 Diện tích sử dụng đất tạm thời ha 0,315 
 

5.3 PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ 

5.3.1 Khung chính sách và đền bù giải phóng mặt bằng: 

Việc tính toán đền bù căn cứ vào: 

- Căn cứ  Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2015 của UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về giá các loại đất các quận, huyện trên địa 

bàn Tp.HCM áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. 

- Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa 

bàn Tp.HCM. 

- Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND thành phố Hồ Chí 

Minh V/v ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên 

địa bàn TP.HCM năm 2013   

- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLKTXD  ngày 25/02/2013 của Sở Xây Dựng 

TP.HCM V/v công bố chỉ số giá xây dựng năm 2011. 
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- Căn cứ Quyết định số 1278/ QĐ-SXD-QLKTXD ngày 06/08/2013 của Sở Xây Dựng 

TP.HCM V/v công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012   

- Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-SXD-KTXD ngày 23/09/2014 của Sở Xây Dựng 

TP.HCM V/v công bố chỉ số giá xây dựng năm 2013  

5.3.2 Công tác di dân, tái định cư: 

Do hiện nay, Tp Hồ Chí Minh chưa có quỹ đất chung dành cho tái định cư, đồng thời 

Thành phố cũng cho phép tách đền bù giải phóng mặt bằng thành các dự án riêng biệt do Ban 

bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè làm Chủ đầu tư. Vì vậy, 

sau khi dự án được phê duyệt thì Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các quận huyện sẽ lập 

phương án di dân, tái định cư chi tiết theo điều kiện thực tế của từng Quận huyện. 

5.3.3 Kế hoạch tiến độ, kinh phí giải phóng mặt bằng: 

Các bước cơ bản thực hiện giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ dự án như sau: 

Sau khi dự án quy hoạch và các dự án thành phần của dự án quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư) sẽ thực hiện các thủ tục: Đề 

nghị UBND quận, huyện ra quyết định thành lập hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt 

bằng của dự án, tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập các bản vẽ hiện trạng vị trí và 

cắm mốc ranh giới đất thu hồi. Ngay sau khi có quyết định thành lập hội đồng bồi thường 

GPMB của dự án, Ban quản lý phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự 

án lập phương án cụ thể về bồi thường cho người có đất thu hồi để thực hiện dự án và trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Hội đồng bồi thường sẽ chỉ đạo Ban bồi thường và GPMB quận huyện phối hợp với chủ 

dự án, UBND phường xã, tổ chức phổ biến công  khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ 

trợ, kế hoạch di rời đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án để biết và 

tổ chức thực hiện, Các trường hợp vướng mắc, phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết của Hội 

đồng bồi thường và GPMB của dự án kịp thời báo cáo đề xuất UBND quận huyện xem xét và 

quyết định. 

Sau thời gian quy định kể từ ngày thông báo phương án tổng thể được cấp thẩm quyền 

phê duyệt, chủ đự án lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất; 

Hội đồng bồi thường GPMB dự án có trách nhiệm xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ 

trợ cho từng đối tượng bị thiệt hại dựa trên cơ sở chính sách đơn giá bồi thường các loại tài 

sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Những trường hợp tranh chấp về quyền sự dụng đất và quyền sở hữu nhà chỉ bồi thường 

sau khi tranh chấp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng quyết định có hiệu lực thi 

hành; 

Tránh trường hợp thi công kéo dài, chỉ khởi công khi mặt bằng công trình đã hoàn tất 

việc bồi thường và giải tỏa mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. 
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Trước thời điểm triển khai xây dựng công trình, mọi vấn đề liên quan trong công tác giải 

phóng mặt bằng, đền bù phải được giải quyết. 

Ban quản lý dự án sẽ cắm mốc chỉ giới và tính toán sơ bộ phương án đền bù tái định cư 

sau khi thỏa thuận với địa phương 

Địa phương kết hợp với Ban QLDA lập Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư, Ban 

giải phóng mặt bằng và tái định cư của địa phương sẽ thực hiện đền bù tái định cư theo quy 

đinh hiện hành. 
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CHƯƠNG 6: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI  

6.1 CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ MÔI TRƯỜNG  

6.1.1 Chi tiết các biện pháp đã lựa chọn trong thiết kế cơ sở 

6.1.1.1 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 

6.1.1.1.1  Khu vực thi công xây dựng 

Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại công trường xây dựng gồm: 

- Phun nước làm tăng độ ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, khu vực đào đất, san 

ủi mặt bằng ven bờ kênh.  

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách ly để 

không ảnh hưởng toàn khu vực.  

- Tận dụng tối đa các phương tiện thi công cơ giới, tránh cho công nhân lao động gắng 

sức, phải hít thở nhiều làm lượng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên.  

- Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu 

trang, quần áo, giày. 

- Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn tại khu vực công trường xây dựng. Các máy khoan, đào, 

đóng cọc bê  tông... gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động vào thời gian nghỉ ngơi của 

người dân. 

6.1.1.1.2  Khu vực bên ngoài công trường 

- Do cần chuyên chở khối lượng lớn đất đá và vật liệu xây dựng bằng đường thủy, đơn 

vị thi công sẽ phải có kế hoạch vận chuyển nhằm điều chỉnh mật độ tàu thuyền qua 

lại khu vực thi công, giảm thiểu ảnh hưởng đến sự lưu thông trong khu vực.    

- Điều chỉnh chế độ đốt nhiên liệu phù hợp cho các phương tiện vận tải và không chở 

quá trọng tải quy định. 

6.1.1.2 Bảo đảm điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường 

Đơn vị thi công và công nhân xây dựng phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 

- Xây dựng lán trại tập thể cho công nhân xây dựng.  

- Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân. 

- Tổ chức ăn uống tại chỗ và hợp vệ sinh, có nhà ăn riêng,… 

- Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh được xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập 

trung trong khu vực.  

- Rác sinh hoạt được thu gom và chuyển về khu vực xử lý rác tập trung. 

- Có bộ phận chuyên trách để hướng dẫn các công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi 

trường, an toàn lao động và kỷ luật lao động cho công nhân.  
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6.1.1.3 Kiểm soát ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động 

6.1.1.3.1 Chống nóng và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 

Các khu vực làm việc có nguồn nhiệt  cao được tăng cường điều kiện thông thoáng 

nhằm giảm nhiệt độ môi trường lao động.  

Cây xanh, cây cảnh trồng xung quanh khu nhà quản lý điều hành, đường nội bộ vừa có 

tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho cán bộ và công nhân, 

vừa có tác dụng điều hoà điều kiện vi khí hậu trong khu vực. 

6.1.1.3.2  Kiểm soát ô nhiễm do máy phát điện dự phòng 

Do máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO làm nhiên liệu chỉ hoạt động khi có sự cố 

mất điện lưới. Vì vậy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Ngoài ra, dầu dự trữ cho máy phát cũng cần phải lưu trữ trong các bồn kín, đảm bảo kỹ 

thuật an toàn, tránh thất thoát do bay hơi và các sự cố cháy nổ. 

6.1.1.4 Chống ồn, rung 

Các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn như: 

- Lắp đệm chống rung cho động cơ, các bộ phận cơ khí vận hành cống.  

- Máy phát điện phải có bộ phận giảm thanh. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị.  

6.1.1.5 Kiểm soát ô nhiễm do nước thải 

6.1.1.5.1 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt được xử lý trong bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 

hai  chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể tự hoại ba ngăn được thiết kế với dung tích lớn, 

thu nhận tất cả nước thải từ nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3 đến 6 

tháng. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải lắng trong bể với 

thời gian dài sẽ bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

6.1.1.5.2 Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa riêng biệt. Nước mưa không 

được chảy qua khu vực tồn trữ dầu cho máy phát điện và khu vực chứa xăng dầu khác. Hệ 

thống cống thoát nước mưa được thiết kế hợp lý và hiệu quả để tách cặn lắng và bẫy dầu nếu 

có. Dọc theo cống có các hố lắng, tại điểm xả cuối cùng đặt các song chắn rác để tách rác có 

kích thước lớn trước khi cho chảy vào mương thoát chung của khu vực.  

6.1.1.5.3  Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

Chất thải sinh hoạt sẽ được hợp đồng với Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị đến thu 

gom và vận chuyển tới khu xử lý tập trung. Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được quản lý 
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và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành.   

6.1.1.5.4 Giảm thiểu ô nhiễm nước trong sông 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nêu trên sẽ tích cực được vận động, thực hành trong 

nội thị ở dọc theo các kênh nhằm giảm ô nhiễm nước trong kênh/ rạch, nhưng phải mất thời 

gian rất dài và cũng không thể kiểm soát tuyệt đối. Các cống kiểm soát triều có nhiều khoang 

cửa được vận hành uyển chuyển theo chế độ mực nước, chủ động kiểm soát nước vào ra để 

pha loãng nước ô nhiễm và thau rữa nhanh chất hữu cơ tích đọng ở đáy kênh rạch và nổi trên 

mặt nước. 

Vì vậy, các cống sẽ được lập quy trình vận hành sao cho giảm nhẹ ô nhiễm nước mặt. 

Mặt khác cống có thể duy trì mực nước tối thiểu thường xuyên trong kênh nên nguồn nước 

ngầm được bổ sung kịp thời, do đó chất lượng nước ngầm và mực nước ngầm được giữ ổn 

định. 

6.1.2 Khối lượng xây lắp bảo vệ môi trường 

6.1.2.1 Trong giai đoạn thi công 

Các hạng mục công trình có khối lượng bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công chủ 

yếu gồm: 

1) Phun nước các tuyến đường thi công 

2) Cầu rửa xe trước khi ra khỏi công trường 

3) Trang bị bao tai chống ồn cho công nhân 

4) Thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng nước (nước mặt, nước ngầm,…) trong và ngoài 

vùng dự án để đánh giá quá trình ô nhiễm trong thời gian thi công và vận hành. Giám sát khả 

năng cấp nước và cũng như tiêu nước trong vùng. 

5) Xây dựng một kênh dẫn nước thải chung đúng quy chuẩn không những tránh được ô 

nhiễm đất mà còn tránh được ô nhiễm nước. 

6) Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước triều 

7) Trồng lại cây và nhanh chóng phục hồi thảm phủ thực vật tại những vùng đã bị bóc lớp 

phủ thực vật. Trồng cây tại những vùng đất lộ và các mái dốc nhằm ổn định mái dốc và chống 

sạt lở. 

8) Bố trí đèn chiếu sáng vào ban đêm tại các vị trí xây dựng. 

9) Bố trí hàng rào chắn hai bên đường, biển báo và biển chỉ dẫn giao thông tại khu vực xây 

dựng. 

10) Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo hộ lao động 
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Các hạng mục khối lượng bảo vệ môi trường nêu trên có chi phí nhỏ, hầu hết nằm trong 

khối lượng xây dựng công trình đã được lập dự toán hoặc là các yêu cầu bắt buộc trang bị 

trong công tác thi công xây dựng công trình mà nhà thầu xây dựng phải thực hiện. 

6.1.2.2 Trong giai đoạn vận hành 

Trong giai đoạn này chủ yếu là các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phi công trình để giảm 

thiểu hạn chế tác động môi trường, không phải thực hiện khối lượng xây lắp. 

6.2 QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC, KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG (NẾU CÓ) 

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc 

“Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 

vệ môi trường” có quy định chỉ với các dự án phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn, tiềm ẩn 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao mới phải có phương án thiết kế và lắp đặt các 

thiết bị quan trắc, đo đạc, kiểm soát môi trường. Công trình cống KST Cây Khô có mức độ 

ảnh hưởng của công trình trong xây dựng & vận hành đến môi trường không lớn nên không 

cần phải bố trí quan trắc, đo đạc, kiểm soát môi trường. 
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CHƯƠNG 7: DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

7.1 CÁC CĂN CỨ, CƠ SỞ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN 

7.1.1  Các bảng tiên lượng khối lượng xây dựng công trình 

- Bảng khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng; 

- Bảng tiên lượng khối lượng đất đào, đắp; 

- Bảng tiên lượng khối lượng các hạng mục thủy công như: trụ pin, dầm van, tường 

cánh, mang cống nối tiếp bờ, gia cố lòng dẫn… 

- Bảng tiên lượng khối lượng cốt thép; 

- Bảng tiên lượng khối lượng biện pháp thi công như: Mặt bằng công trường, khung vây 

thi công trụ và dầm van, sàn đạo thi công cọc cừ… 

- Bảng tiên lượng khối lượng xây dựng khu quản lý công trình: Nhà quản lý, sân, cổng, 

hàng rào, đường quản lý vận hành... 

- Bảng tiên lượng khối lượng thiết bị cơ khí và cửa van; 

- Bảng tiên lượng khối lương thiết bị điều khiển cửa van; 

- Bảng tiên lượng khối lương thiết bị điện đấu nối, điện chiếu sáng; 

- Bảng tiên lượng khối lượng hệ thống điều khiển tự động hóa (SCADA); 

- Bảng tiên lượng khối lượng các hạng mục khác như biển công trình, mốc quan trắc 

lún, thước đo mực nước… 

7.1.2  Biện pháp thi công các hạng mục công trình chính 

Căn cứ hồ sơ Thiết kế BVTC –dự toán hạng mục cống KST Cây Khô do Viện KHTL miền 

Nam lập tháng 9/2016,  các hạng mục thi công  chính gồm: 

- Dẫn dòng thi công; 

- Thi công cọc khoan nhồi, cừ chống thấm cho bản đáy cống; 

- Thi công cọc, cừ dự ứng lực tường kè bảo vệ bờ; 

- Thi công cọc bên neo đậu tàu thuyền, cọc chống va 

- Thi công trụ, dầm đáy trong khung vây; 

- Lao lắp dầm cầu; 

- Thi công chế tạo và lắp đặt cửa van; 

- Thi công mang cống, kè gia cố thượng, hạ lưu; 

- Thi công khu quản lý công trình; 

- Thi công các hạng mục phụ trợ và hoàn thiện công trình. 

7.1.3  Các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách hiện hành 

1. Nghị định - thông tư            
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- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của chính phủ về Quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

- Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ về Đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư; 

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố 

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.  

2. Đơn giá - định mức           

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng, ban hành kèm theo văn bản 

số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.   

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt, ban hành kèm theo văn bản số 

1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.      

- Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2016 của UBND TP. Hồ Chí 

Minh về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình  

- Giá vật tư tại thời điểm quý II/2016 do Sở Xây dựng TpHCM công bố.   

7.2 DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Xem Tập CK1-2: Dự toán xây dựng công trình  
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CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ 

CÔNG TRÌNH  

8.1 CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ QUẢY LÝ, BẢO VỆ 

8.1.1 Chi tiết phạm vi quản lý, bảo vệ 

Theo điều 23 Luật đê điều; Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và 

cấp III ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ chân đê trở 

ra 5 mét về phía sông và phía đồng; hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được 

giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 50 mét 

(hành lang và phạm vi bảo vệ công trình được xác định trong bản vẽ Mặt bằng bố trí tim mốc 

và ranh công trình kèm theo hồ sơ TKBVTC). 

Trong phạm vi bảo vệ nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

– Lấn chiếm đất để sử dụng cho mục đích khác. 

– Nổ mìn gây chấn động. 

– Vận tải qua công trình bằng các xe tải lớn. 

– Thải rác và các chất độc hại. 

– Các hành động có tính chất xâm phạm tài sản và phá hoại. 

8.1.2 Các công trình phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo vệ công trình 

8.1.2.1 Nhà quản lý:  

8.1.2.1.1 Yêu cầu chung 

Hệ thống điều khiển đóng mở cửa van bao gồm các thiết bị điện và điện tử điều khiển tự 

động được bố trí trong nhà quản lý, với quy mô và tầm quan trọng của công trình trong việc 

chống ngập úng cho thành phố thì nhà quản lý phải xây dựng kiên cố. Ngoài ra khu quản lý công 

trình bao gồm nhà quản lý, nhà kho, trạm biến áp, khuôn viên cũng cần phải được bố trí một cách 

hợp lý, thuận lợi cho công tác quản lý vận hành. 

Quy mô nhà quản lý cống phụ thuộc vào yêu cầu lắp đặt các thiết bị điều khiển, số 

lượng nhân sự quản lý vận hành công trình. Dự kiến để quản lý cống KST Cây Khô cần có 

khoảng 10 người, cụ thể: 

Bảng 34.  Bảng thống kê nhân sự cần thiết cho Quản lý vận hành 

TT Chức vụ Đơn vị Số 

lượng 

Mô tả công việc Ghi 

chú 

1 Trạm trưởng người 01 Phụ trách chung Kỹ sư 

2 Phụ trách thủy văn người 01 Theo dõi, thu thập và xử lý các 

số liệu về khí tượng, thủy văn từ 

các trạm đo (Mưa, triều, lũ...) 

trong khu vực dự án 

Kỹ sư 
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3 Phụ trách cơ khí, điện người 02 Vận hành điều khiển cửa van, 

trạm bơm theo quy trình vận 

hành, theo dõi, xử lý các vấn đề 

kỹ thuật liên quan  

Kỹ sư 

4 Tổng hợp người 01 Phụ trách về mặt tài chính, 

trang thiết bị văn phòng, văn 

phòng phẩm của trạm 

Cử 

nhân 

5 Công nhân lành nghề người 05 Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa 

chữa các thiết bị, máy móc 

trong công trình và nhà quản lý 

 

Do công trình có hệ thống thiết bị thủy lực, hệ thống điều khiển tự động nên cần bố trí 

phòng điều khiển. Dự kiến bố trí các phòng trong nhà quản lý như sau: 

Bảng 35.  Bảng thống kế diện tích các phòng chức năng trong Nhà quản lý công trình 

TT Tên phòng Số 

lượng 

phòng 

Số người/ 

phòng 

Diện 

tích yêu 

cầu (m2) 

Thiết bị trong phòng 

1 Phòng điều 

khiển, kỹ 

thuật 

01 02 60-75 

Tủ điều khiển, Bàn điều khiển, các màn 

hình hiển thị, bàn làm việc và các thiết bị 

liên quan 

2 Phòng trạm 

trưởng 
01 01 25-30 

Bàn làm việc, máy tính, quạt,  đèn chiếu sang 

điều hòa, điện thoại, Internet, tủ tài liệu. 

3 
Phòng làm việc 05 03 25-30 

Bàn làm việc, máy tính, quạt,  đèn chiếu sang 

điều hòa, điện thoại, Internet, tủ tài liệu. 

4 Phòng họp, 

khách 
02 15 35-40 

Bàn, ghế họp, quạt, điều hòa và các thiết bị 

điện cần thiết khác 

5 
Phòng ngủ 02 03-04 40-50 

Giường, tủ cá nhân, tivi, quạt, đèn chiếu 

sáng, điều hòa. 

6 Bếp ăn 01 15 40-50 Bàn ăn, bếp, tủ các loại 

7 Phòng máy 

bơm 
01  25-30 

 

8 Kho thiết bị 01  50-60  

9 Sảnh chính 01  35-40  

10 Hành lang 02  40-50  

10 Phòng vệ sinh 02  10 Các thiết bị vệ sinh cần thiết 

 Tổng diện tích sử dụng 555-665  

8.1.2.1.2 Loại công trình 

Nhà quản lý cống KST Cây Khô có kết cấu khung bê tông cốt thép, dự kiến 02 tầng. 

Theo Phụ lục 2- Thông tư 03-2016/TT-BXD xác định được loại công trình là "Công trình dân 

dụng công cộng", cấp công trình là cấp III 
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8.1.2.1.3 Vị trí công trình 

Theo thiết kế cơ sở được phê duyệt, Khu quản lý công trình được bố trí phía huyện Nhà 

Bè. Trong giai đoạn này, sau khi có tài liệu khảo sát địa hình mới nhất kết hợp đi khảo sát thực 

địa thấy rằng vị trí khu quản lý công trình được lựa chọn trong Thiết kế cơ sở là hợp lý. Theo 

đó,  Vị trí khu quản lý nằm trong khu vực hiện nay là bãi chứa vật liệu của cảng cát hiện hữu 

thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của công trình.  

 

Hình 55. Vị trí khu quản lý công trình trong tổng thể Dự án 

8.1.2.1.4 Bố trí tổng thể 

Khuôn viên khu quản lý  hình chữ nhật có kích thước (60x30)m song song với tim dọc 

cống, trong đó bố trí các hạng mục: nhà quản lý, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để 

xe, trạm biến áp, sân, khuôn viên cây cảnh… 

Nhà quản lý có tổng diện tích mặt bằng (20x10)m, gồm 02 tầng nhìn thẳng góc ra cống. 

Nhà kho và trạm  biến áp được bố trí phía trong của khuôn viên và cùng hướng với nhà quản 

lý. 

Cổng được bố trí kết nối thẳng góc với đường vào kết nối với đường Cát Lợi. Nhà Bảo 

vệ bố trí bên trái cổng, nhà xe phía bên phải cổng. 

Tường rào hoa sắt được bố trí bao xung quanh khu quản lý công trình.  

Nhà quản lý 
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Hình 56. Quy hoạch chi tiết khu quản lý công trình 

8.1.2.1.5 Kết cấu công trình 

Hạng mục chính trong khu quản lý là Nhà quản lý công trình có kết cấu khung bê tông cốt 

thép, tường gạch xây trên nền móng được gia cố bằng hệ cọc BTCT M300 

 

Hình 57. Mặt bằng tầng 1 (tầng trệt) Nhà quản lý công trình 
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Hình 58. Cắt ngang Nhà quản lý công trình 

 

Hình 59. Cắt dọc nhà (Cắt B-B) 

8.1.2.1.6 Giải pháp kiến trúc và bố trí nội, ngoại thất 

Công trình nằm trong khu vực trung tâm của thành phố, do vậy kiến trúc và quy mô khu 

quản lý nói chung và nhà quản lý công trình nói riêng cũng phải phù hợp với quy hoạch và 

kiến trúc chung của đô thị. 

Khuôn viên khu quản lý được bố trí hài hòa, các hạng mục công trình được bố trí hợp lý 

đảm bảo sự thuận tiện trong quản lý vận hành. Kết cấu tường rào được thiết kế đảm bảo tính thẩm 

mỹ, xung quanh tường rào có các bồn hoa, cây xanh.  
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Nhà quản lý công trình dự kiến được thiết kế 2 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép kiên cố, 

hiện đại, mỗi tầng có diện tích 200m2 trong đó bố trí đầy đủ các phòng chức năng theo yêu cầu 

quản lý vận hành như phòng đặt thiết bị điều khiển, phòng họp, phòng làm việc, phòng nghỉ của 

cán bộ nhân viên… theo yêu cầu như trên. cụ thể: 

Tầng trệt: sảnh chính, phòng khách, bếp ăn, phòng ngù, phòng máy bơm, kho thiết bị 

Tầng 1: Bố trí phòng họp, phòng làm việc, phòng vệ sinh, hành lang, cầu thang; 

Tầng 2,3: Bố trí phòng thiết bị điều khiển, phòng làm việc, nhà vệ sinh, hành lang, cầu 

thang. Đặc biệt, phòng điều khiển được thiết kế đặt dọc theo chiều dài phía mặt trước nhà và diện 

tích khung cửa kính lớn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo việc quan sát, vận hành cống 

được thuận lợi. 

8.1.2.2 Đường quản lý vận hành (đường vào khu quản lý cống) 

8.1.2.2.1 Yêu cầu chung 

Đường quản lý vận hành kết nối khu quản lý vận hành với hệ thống giao thông trong 

khu vực (đường QL50). Quy mô công trình đảm bảo phục vụ đi lại thường xuyên cho cán bộ 

quản lý vận hành và cho phép xe cơ giới phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công 

trình (khi có yêu cầu). Đường vận hành đượcc tận đường công vụ phục vụ thi công kết nối với 

QL50 phía huyện Bình Chánh : 

- Điểm đầu : Km0+000 sau cầu Xóm Gò khoảng 100m về sông Cây Khô; 

- Điểm cuối : Km1+756 giáp sông Cây Khô; 

8.1.2.2.2 Tổng chiều dài dự án khoảng 1,756Km; 

8.1.2.2.3 Loại, cấp kỹ thuật công trình 

- Quy mô đường cấp IV theo tiêu chẩn Công trình thủy lợi – đường thi công – yêu 

cầu thiết kế TCVN 9162-2012. 

- Tốc độ thiết kế Vtk=15km/h. 

8.1.2.2.4 Bố trí tổng thể tuyến đường 

Tuyến đường kết nối QL50, hiện trạng đã có đướng đá dăm B=4-5m đến cầu Xóm Gò. 

Qua cần là tuyến đường mòn chỉ đi được bằng xe máy. Do đó, đầu tư lại đoạn tuyến này với 

chiều dài 1.756m kết nối với khu vực cống.  
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Hình 60.  Sơ họa vị trí tuyến đường công vụ phục vụ thi công 

8.1.2.2.5 Quy mô và các thông số kỹ thuật  

Việc đề xuất quy mô mặt cắt ngang Đường công vụ phục vụ thi công cống Cây Khô dựa 

trên nguyên tắc sau: 

- Do tuyến đường không nằm trong quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh nên 

quy mô mặt cắt ngang tuyến đường phải tuân thủ theo tiêu chẩn TCVN 9162-2012: 

Công trình thủy lợi – đường thi công – yêu cầu thiết kế và tương đương với quy mô 

tuyến đường hiện hữu từ QL50 đến cầu Xóm Gò; 

- Mặt khác, công trình cống kiểm soát triều Cây Khô thi công có vật liệu xây dựng, 

máy móc - thiết bị được vận chuyển bằng đường sông đến vị trí xây dựng; 

Chính vì vậy, để giảm chi phí GPMB và các hộ dân bị ảnh hưởng it, Tư vấn thiết kế kiến 

nghị quy mô mặt cắt ngang như sau: 

Hạng mục Ký hiệu Giá trị 

Bề rộng nền đường Bn  = 4,0m 

Bề rộng mặt đường gồm 1 làn xe Bm 1x3,0m = 3,0m 

Bề rộng lề đất Blđ 2x0,5m = 1,0m 

8.1.2.2.6 Kết cấu áo đường 
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Về nguyên tắc, việc xác định cường độ mặt đường yêu cầu tối thiểu dựa trên số liệu 

điều tra dự báo lưu lượng giao thông. Tuy nhiên, Đường công vụ phục vụ thi công với chức 

năng chính là phục vụ cho xe chở vật tư và thiết bị nhỏ lưu thông, kiểm tra và bảo dưỡng cống 

Cây Khô, vì vậy, để hạn chế chi phí khảo sát - thiết kế, Tư vấn thiết kế kiến nghị không điều 

tra dự báo lưu lượng giao thông; 

Như vậy, việc xác định cường độ mặt đường yêu cầu tối thiểu dựa trên nguyên tắc: 

- Điều kiện nguồn cung vật liệu cũng như tính phổ biến dạng kết cấu; 

- Lựa chọn phương án kết cấu mặt đường theo định hình quy định tại Tiêu chuẩn 

TCVN10380:2014; 

- Tình toán xác định cường độ mặt đường yêu cầu tối thiểu Eyc theo Tiêu chuẩn 

22TCN211-06 nhẳm xác định giá trị tối thiểu đảm bảo chất lượng của kết cấu trong 

quá trình thi công cũng như công tác nghiệm thu ngoài hiện trường. 

Từ nguyên tắc trên, Tư vấn thiết kế kiến nghị kết cấu mặt đường được lựa chọn tương 

đương kết cấu đường xã loại B2-5 theo Tiêu chuẩn TCVN10380:2014 (mặt đường cấp cao 

A2) và Cường độ mặt đường yêu cầu tối thiểu Eyc ≥ 100Mpa. 

8.1.2.2.7 Tải trọng thiết kế 

Theo điều 3.2.1 Tiêu chuẩn 22TCN 211 – 06, Tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn được 

quy định là trục đơn của ô tô có trọng lượng là 10T.  

8.1.2.3 Hệ thống mốc chỉ giới:  

Hệ thống mốc ranh phạm vi công trình được thể hiện trên các bản vẽ mặt bằng bố trí tim 

mốc & ranh đền bù. Hồ sơ lưu trữ cao tọa độ và sơ họa các mốc đươc Chủ đầu tư lưu trữ 

chung với hồ sơ công trình. 

8.1.3 Mạng lưới quan trắc và điều hành công trình 

8.1.3.1 Hệ thống mốc chuẩn 

Mốc chuẩn (MC) được bố trí trên bờ trong khuôn viên khu quản lý vận hành công trình 

với cấp độ tương đương thủy chuẩn hạng III. 

8.1.3.2 Hệ thống mốc mặt quan trắc lún, chuyển vị ngang trên trụ: 

Hệ thống mốc mặt trên trụ (MM T) được bố trí trên các trụ cống, tường kè, khuôn viện 

sau kè để quan sát chuyển vị của công trình. 

8.1.3.3 Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị của tường kè: 

Trên mỗi đoạn kè ở thượng, hạ lưu công trình bố trí 01 tuyến quan trắc lún và chuyển vị 

của tường kè. Trên mỗi tuyến quan trắc bố trí 01 mốc đo ngắm chuyển vị ngang và 02 mốc đo 

lún mặt, trong đó 01 mốc bố trí trên đỉnh tường kè, 01 mốc bố trí tại khuôn viên phía trong 

tường kè.  
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8.1.3.4 Thiết bị đo mực nước: 

+ Thước đo mực nước bố trí ở thượng hạ lưu trụ pin cống 

+ Các cảm biến đo mực nước tự động được bố trí ở thượng, hạ lưu công trình 

8.1.3.5 Camera quan sát : 

Camera quan sát (C) được bố trí trên các trụ pin cống, tháp van... để quan sát hoạt động 

của cửa van, hành trình xi xanh. Cụ thể: 

 Quan sát tổng quan thượng lưu cống: 1 camera kiểu PTZ. 

 Quan sát quan hạ lưu cống: 1 camera kiểu PTZ. 

 Hướng vào cột thủy chi thượng lưu cống: 1 camera kiểu Bullet. 

 Hướng vào cột thủy chi hạ lưu cống: 1 camera kiểu Bullet. 

 Mỗi cửa valve cống bố trí ở thượng và hạ:  2 camera kiểu Bullet. 

 Nhà quản lý cống: 2 camera kiểu Bullet. 

8.1.3.6 Đèn báo hiệu và thiết bị cảnh báo : 

Hệ thống điều phối và cảnh báo giao thông đường thủy tại cống Cây Khô là hệ thống 

điều khiển đèn giao thông đường thủy tại cống. Ngoài ra hệ thống còn kết hợp với hệ thống 

Camera và Loa để quan sát và cảnh báo bằng âm thanh. 
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Hình 61. Hệ thống điều phối và cảnh báo giao thông đường thủy qua cống kiểm soát triều 
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8.1.3.7 Hệ thống loa thông báo : 

Hệ thống Loa tại cống Cây Khô dùng để thông báo đến tàu thuyền ra vào cửa cống từ 

nhà quản lý cống hoặc từ nhà quản lý trung tâm. Hệ thống còn cho phép thông tin liên lạc 

giữa trung tâm với các cống. Các loa được bố trí như sau: 

 Thượng lưu cống: 1 loa nén. 

 Hạ lưu cống: 1 loa nén. 

8.1.3.8  Hệ thống điều khiển tự động hóa (SCADA) 

Tại cống kiểm soát triều Cây Khô có nhà quản lý cống lắp đặt hệ thống SCADA dùng 

để thu thập dữ liệu và điều khiển và giám sát tất cả các hệ thống điều khiển tại cống.  

Cấu trúc hệ thống SCADA cục bộ tại cống kiểm soát triều Cây Khô được thể hiện qua 

hình 30. Hệ thống bao gồm: 

 SCADA Server (1) chạy các nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các hệ thống điều khiển, 

cảnh báo, báo động, lưu trữ dữ liệu và tạo các báo cáo. Đây là quả tim của hệ thống 

SCADA. 

 SCADA Client (2) là giao diện người-máy, hiển thị bằng đồ họa các thông số các hệ 

thống điều khiển tại cống, cung cấp giao diện để người vận hành cài đặt các thông số 

và các thao tác điều khiển cần thiết. Máy SCADA Server cũng có chức năng này. 

 Màn hình hiển thị cỡ lớn (5). Thay vì dùng bảng điện tử, hiển thị các thông số bằng 

đèn led thì trong hệ thống dùng một màn hình 60’’ để hiển thị các trang đồ họa từ 

máy tính SCADA Server. 

 Ngoài ra còn bố trí thêm máy tính để chạy chương trình mô phỏng dự báo (3) và máy 

tính xử lý kỹ thuật (4). 
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Switch

Màn hình hiển thị 
60'’
(5)

Hệ thống điều 
khiển Valve

Hệ thống điều phối, cảnh báo 
giao thông đường thủy

Các Datalogger

Fiber/UTP Internet 
VPN Switch

(6)

M
o

d
b

u
s 

T
C

P
/I

P

SCADA Client
(2)

SCADA Server
(1)

Ghi chú

Cab mạng CAT6 Cáp HDMI/VGA/DPCab quang single mode

Internet/
WAN

SCADA Client
(2)

Máy tính xữ lý 
kỹ thuật

(4)

Máy tính mô 
phỏng dự báo 

ngập
(3)

 

Hình 62. Hệ thống SCADA cục bộ tại cống kiểm soát triều Cây Khô 

Nguyên lý vận hành của hệ thống SCADA tại cống kiểm soát triều Cây Khô được mô tả 

bằng các mục hoạt động như sau: 

 Hiển thị các thông số và trạng thái của hệ thống điều khiển cửa Valve. 

 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của hệ thống điều khiển cửa Valve. 

 Vận hành hệ thống điều khiển cửa Valve theo chế độ thủ công. 

 Vận hành hệ thống điều khiển cửa Valve theo kịch bản hoặc thời gian biểu. 

 Cài đặt các thông số và chế độ làm việc của hệ thống điều khiển giao thông đường 

thủy. 

 Tắt/bật các đèn điều tiết theo chế độ thủ công. 

 Thông báo bằng âm thanh từ cống 

 Lưu trữ dữ liệu thu thập được. 

 Hiển thị các thông tin lên màn hình máy tính dưới dạng đồ họa. 

 Cảnh báo và báo động các trường hợp có thể và đang xảy ra. 
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 Log dữ liệu vào cơ sở dữ liệu theo ngày, tuần, tháng, năm. 

 Tạo các báo theo định dạng pdf, doc theo ngày, tuần, tháng, năm. 

 Truy cập từ xa qua internet. 

 Bảo mật.   

Chi tiết thể hiện tại "Báo cáo thiết kế hệ thống quan trắc, điều khiển và scada" 

8.1.4 Thông tin liên lạc: 

Trong nhà quản lý bố trí hệ thống thông tin kết nối với bên ngoài bằng điện thoại và 

internet. 

8.2 QUẢN LÝ VẬN HÀNH: 

Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình được thể hiện chi tiết trong "Tập 

CK1.5 - Báo cáo quy trình kỹ thuật vận hành bảo trì công trình"  
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CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

9.1 KẾT LUẬN 

9.1.1 Đánh giá chất lượng và độ tin cậy của tài liệu cơ bản 

Các tài liệu cơ bản đảm bảo cho việc tính toán ổn định hệ nền móng của công trình : 

+ Tài liệu địa hình: Công tác đo vẽ tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện 

hành. Đủ số liệu và độ tin cậy phục vụ lập hồ sơ TKBVTC; 

+ Tài liệu địa chất: Công tác đo vẽ tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện 

hành. Đủ số liệu và độ tin cậy phục vụ lập hồ sơ TKBVTC; 

+ Tài liệu thủy văn, thủy lực: tính toán cho toàn bộ dự án Giải quyết ngập do triều khu 

vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) đã được phê duyệt trong BC 

NCKT đảm bảo đủ số liệu và chất lượng để thiết kế. 

9.1.2 Đánh giá kết quả nghiên cứu 

Quy mô, kích thước chính của công trình không thay đổi so với TKCS đã được phê 

duyệt; 

Phương án kết cấu công trình đẹp, kiên cố, tiết kiệm được chi phí đầu tư do áp dụng 

công nghệ đập trụ đỡ là một công nghệ mới, phù hợp với cảnh quan và ít ảnh hưởng đến môi 

trường. 

Phương án gia cố nền phù hợp với điều kiện xây dựng tại vị trí công trình. 

Phương án thi công nhanh, phù hợp với kết cấu công trình, tiến độ giải phóng mặt bằng 

và điều kiện thi công tại vị trí xây dựng. 

Phương án dẫn dòng hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy và giao thông thủy trên 

tuyến sông Cây Khô 

9.1.3  Những sai khác về kết quả nghiên cứu trong TKBVTC so với nghiên cứu khả thi 

Về cơ bản việc bố trí công trình theo TKCS là hợp lý. Với trách nhiệm của tư vấn thiết 

kế trong giai đoạn này, chúng tôi đề xuất thay đổi kết cấu một số hạng mục để tối ưu hoá 

phương án kết cấu, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và tính thẩm mỹ cho công trình: 

TT Hạng mục Giai đoạn NCKT Giai đoạn TKBVTC 

1 Cao trình đáy dầm cầu 

công tác 

+9,30m +9,60m 

2 Chiều rộng cầu công tác 5,00m 3,00m 

3 Trụ T1   

 + Bệ trụ 11,5 x34,5x2,50m 11,5 x25x2,50m 

 + Trụ pin (1,5-:-4,6) x34,5 x9,0m (1,5-:-4,25) x25x9,0m 

 + Hệ cọc gia cố nền 21 CKN d=1,5m, dài 60m 18 CKN d=1,5m, dài 55m 

4 Trụ T2   

 + Bệ trụ 16,0 x38,5x2,50 (m) 11,5 x34,0x2,50 (m) 
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 + Trụ pin (3-:-4,6) x28,8 x9,0m 5 x26x9,0m 

 + Hệ cọc gia cố nền 36 CKN d=1,5m, dài 60m 24 CKN d=1,5m, dài 40m 

5 Trụ kết hợp tường âu   

 + Bệ trụ 11,5 x34,5x2,50m (11,5+16,75)x31,5x2,50m 

 + Trụ pin (1,5-:-4,6) x34,5 x9,0m (1,5-:-4,25) x25x9,0m 

 + Hệ cọc gia cố nền 21 CKN d=1,5m, dài 60m 18 CKN d=1,5m, dài 60m 

6 Cọc dầm van 4 CKN d = 1,5m dài 55m 3 CKN d = 1,5m dài 35-

42m 

7 Cừ chống thấm Cừ larsen IV dài 8m Cừ larsen IV dài 12m 

Ghi chú: CKN: Cọc khoan nhồi 

9.2 KIẾN NGHỊ 

9.2.1 Vị trí tuyến công trình 

Vị trí cống KST Cây Khô dự kiến đặt trên rạch Cây Khô cách ngã ba rạch Cây Khô – 

rạch Tôm khoảng 0,2km.  

Khu quản lý công trình được bố trí bên bờ phải (phía huyện Bình Chánh) trong phạm vi 

ranh giải phóng mặt bằng công trình. 

9.2.2 Lựa chọn kết cấu công trình 

9.2.2.1 Kết cấu Cống 

Kết cấu cống bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ dạng kết cấu “mềm” kiểu lộ thiên, dầm 

van cống gác lên hai bệ trụ pin. 

a. Khoang cống 

Cống gồm 2 khoang rộng 40m sử dụng của van phẳng kéo đứng (lift gate) đóng mở 

bằng xi lanh thủy lực, ngưỡng cống nằm ở cao trình -5,50. Cầu công tác sự dụng dầm Super 

T, mặt bê tông rộng 3m. 

b Âu thuyền 

Âu thuyền rộng 15m, dài 156m (buồng âu dài 100m), ngưỡng nằm ở cao trình -5,50.  

c. Trụ pin 

* Trụ giữa 

- Bệ trụ pin: BxLxH= 11,0 x34,0x2,50 (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 

- Thân trụ : BxLxH= 5,0x26,0x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Tháp van: Bê tông cốt thép .  

- Nền: 24 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 40m. 

*. Trụ biên T1 

- Bệ trụ pin: BxLxH= 11,5 x25x2,50 (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 
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- Thân trụ : BxLxH= (1,5-:-4,25) x25x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Nền: 18 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 55m. 

*. Trụ biên T3+Âu thuyền 

- Bệ trụ pin: BxLxH= (11,5+16,75)x31,5x2,5m (m); cao trình đỉnh bệ trụ -5,50m. 

- Thân trụ : BxLxH= (1,5-:-4,25) x25x9,0m; cao trình đỉnh trụ + 3,50m. 

- Nền: 18 cọc khoan nhồi d=1,5m, dài 60m. 

c. Dầm van. 

Dầm van gác lên hai bệ trụ pin với kích thước BxLxH= 5x1,5x2,75m; cao trình đỉnh 

dầm -5,50m. Dưới dầm được đỡ bởi 03 cọc khoan nhồi d1,5m, dài 35-42m. 

d. Kết cấu chống thấm 

Chống thấm cho công trình bằng hàng cừ Larsen IV, dài L = 12m đóng liên tục dưới 

dầm van, bệ trụ pin từ bờ trái qua bở phải.  

e. Nối tiếp thượng hạ lưu công trình: 

+ Trong khoang cống được gia cố bằng rọ đá 2x1x1m cao trình đỉnh mặt rọ -5,50m 

trên lớp vải địa kỹ thuật. 

+ Lòng dẫn phía thượng hạ lưu, đoạn 30m tính từ mép bệ trụ pin T2 được gia cố rọ đá 

2x1x1m cao trình đỉnh mặt rọ -5,50m, 30m tiếp theo được gia cố rọ đá thép bọc PVC 

4x2x0,5m cao trình đỉnh mặt rọ - 5,50m. phạm vi 65m tiếp theo được nạo vét đến cao trình – 

5,50m đoạn có cao trình mặt đất tự nhiên cao hơn -5,50m, đoạn thấp hơn được gia cố theo 

mặt đất tự nhiên.  

+ Hai bên mái sông phía thượng lưu và hạ lưu: 

Phía trước kè thượng, hạ lưu có cơ cao trình -2,0m, sau đó theo mặt đất tự nhiên được 

gia cố bằng rọ đá 4x2x0,5m đến cao trình -5,50m và  gia cố rộng ra lòng sông 10m. Chiếu dài 

gia cố đến hết kè. 

Kè phía âu thuyền gia cố hết đoạn cửa vào và gia cố rộng thêm 10m. 

+ Hai bên bờ sông phía thượng lưu và hạ lưu  

Hai bên bờ sông đươc gia cố bằng bằng tường kè đứng gồm tường cừ BTCT Dự ứng 

lực SW600A dài 24m, phía trong gia cố bằng hệ cọc BTCT ly tâm dự ứng lực D350a dài 16-

22m với khoảng cách 2m/cọc, bên ngoài ở cao độ -2,00m gia cố rọ đá dày 0,5m. Trên đỉnh 

tường cừ có dầm giằng BTCT M300, Cao độ đỉnh tường kè phía thượng lưu là +2,20m, phía 

hạ lưu là +3,0m. Trên đỉnh tường lắp lan can thép mạ kẽm. 

Bên trong được bơm cát đắp k>=0,95 san nền, lát gạch, trồng cỏ tạo khuôn viên. 

 f. Nối tiếp mang cống: 

- Phía bờ phải mang cống tiếp giáp với âu thuyền, để giảm áp lực đất tác dụng lên âu 

thuyền, tư vấn đề xuất giải pháp làm ao có cao độ đáy -3,0m, bề rộng mặt ao B=19m, mái ao 
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m =2,0 gia cố thảm đá. Khóa 2 đầu ao bằng tường cừ BTCT DƯL SW600A dài 24m, trên 

đỉnh có dầm mũ BTCT M300 để giằng và liên kết các cừ lại với nhau. 

Phía bờ trái kết cấu mang cống gồm hai hàng tường cánh thượng, hạ lưu nối tiếp từ mép 

thượng, hạ lưu của trụ biên (T1) vào bờ với góc xiên 450 so với tim cống và kết thúc tại vị trí giao 

với tường kè gia cố bờ. Để đồng bộ với kết cấu tường kè, tường cánh mang cống có kết cấu bằng 

cừ BTCT DƯL SW600A dài 24m, trên đỉnh có dầm mũ BTCT M300 để giằng và liên kết các cừ 

lại với nhau. Cao trình đỉnh tường cánh là +3,00m phù hợp với cao trình đỉnh tường kè phía ngoài 

sông.  

g. Kết cấu cầu công tác 

Cầu công tác là cầu dầm bê tông cốt thép Dự ứng lực Super T 38m cho hai nhịp trên 

khoang cống. Chiều rộng cầu 3,0m, cao trình đáy dầm đảm bảo tĩnh không cho đường thủy 

cấp IV là +9,60m. Tổng chiều dài toàn bộ cầu là 111,7m 

9.2.2.2   Kết cấu cửa van và thiết bị điều khiển:  

Cửa van khoang cống điều tiết nước là cửa van phẳng kết cấu dàn ống bằng thép Q345 

có sơn chống gỉ với kích thước chiều rộng bằng chiều rộng khoang điều tiết là 40m, cao trình 

đỉnh cửa van là +3,00m, cao trình đáy của van là -5,00m. 

- Cửa van được điều khiển bằng hệ thống xi lanh thủy lực. 

9.2.2.3  Khu quản lý công trình:  

- Vị trí: nằm về phía Bờ phải (huyện Bình Chánh). 

- Diện tích: (60 x 30)m2 

- Nhà quản lý công trình:  

Nhà quản lý công trình được thiết kế 2 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép kiên cố, 

hiện đại, mỗi tầng có diện tích 200m2 trong đó bố trí đầy đủ các phòng chức năng theo yêu 

cầu quản lý vận hành như phòng đặt thiết bị điều khiển, phòng họp, phòng làm việc, phòng 

nghỉ của cán bộ nhân viên… theo yêu cầu như trên. Cụ thể: 

+ Tầng 1: Bố trí phòng họp, phòng trạm trưởng, 02 phòng làm việc, 01 phòng vệ sinh, 

hành lang, cầu thang; 

+ Tầng 2: Bố trí phòng thiết bị điều khiển, 02 phòng làm việc, 01 phòng ngủ của cán bộ 

trực đêm, 01 nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang. 

+ Gia cố nền móng nhà bằng cọc bê tông cốt thép M300, được thi công bằng biện pháp 

ép cọc. 

- Các hạng mục khác: cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để xe, trạm biến áp, 

sân, khuôn viên cây cảnh… 
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9.2.3 Biện pháp và tiến độ xây dựng 

9.2.3.1 Chọn biện pháp thi công công trình chính 

Trụ pin, dầm đáy được thi công trong khung vây cừ ván thép được chia làm 2 phân 

đoạn. 

9.2.3.2 Chọn biện pháp dẫn dòng và lấp dòng 

Biện pháp dẫn dòng để xây dựng công trình cống KST Cây Khô là dẫn dòng qua một 

phần sông tự nhiên và qua khoang cống đã thi công.  

Chia nhỏ các giai đoạn thi công để giảm thiểu thời gian của thời đoạn có tỷ lệ thu hẹp 

dòng chảy lớn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, xói lở cục bộ và ô nhiễm 

môi trường. 

9.2.3.3 Chọn phương án bố trí tổng mặt bằng thi công 

Mặt bằng công trường chủ yếu được bố trí bên bờ phải (huyện Bình Chánh) trong phạm 

vi giải phóng mặt bằng của công trình, trong đó có bố trí khu sinh hoạt gồm nhà BCH công 

trường, nhà ở của công nhân, bếp ăn tập thể, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ…Khu sản xuất 

có các kho bãi vật liệu, tập kết máy móc thiết bị, trạm trộn, giếng cấp nước thi công… 

Các hạng mục phụ trợ thi công gồm: Mố nhô cấp vật liệu, cầu tạm, hệ sàn đạo đóng cừ, 

đóng cọc, thi công cọc khoan nhồi, khung vây thi công trụ, dầm van. 

Tổng diện tích mặt bằng bố trí công trường bờ phải là 9.300m2, bờ trái là 6.200m2. 

9.2.3.4 Tổng tiến độ thi công 

Tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình được lập trong 24 tháng. 
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CÁC BẢNG BIỂU 
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Các thông số kỹ thuật của phương án chọn 

TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 
THÔNG SỐ 

I QUI MÔ CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH   

1 Cống Kiểm soát triều   

- Chiều rộng khoang cống m 2x40 

- Cao trình đỉnh cửa van m +3,00 

- Cao trình đỉnh trụ pin m +3,50 

- Cao trình ngưỡng cống m -5,50 

- Cao trình đáy kênh dẫn thượng, hạ lưu cống m -5,50 

- Biện pháp gia cố nền Cọc khoan nhồi d=1,5m 

- Chiều dài cừ ván thép chống thấm m 12 

2 Âu thuyền   

- Bề rộng âu m 15 

- Cao trình ngưỡng âu m -5,50 

- Chiều dài đầu âu m 2x28 

- Chiều dài buồng âu m 100 

- Loại cửa van đóng mở Cửa chữ nhân 2 lớp 

- Hình thức đóng mở Xi lanh thủy lực 

- Hình thức cấp nước buồng âu 
Cấp nước phân tán bằng cống ngầm 

hai bên 

- Biện pháp gia cố nền Cọc khoan nhồi D=1,5m 

II QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH THỨ YẾU   

1 Mang cống   

- Tường cánh thẳng đứng  
Bằng hàng cừ BTCT Dự ứng lực 

SW600A, L=24m 

- 
Gia cố nền  Cọc BTCT ly tâm  DƯL D350A, 

D500A, L=16&22m 

- Cao trình đỉnh tường cánh m +2,2÷+3,0 

- Cao trình đỉnh mang m +2,2 

- Vật liệu đắp mang Cát đắp k=0,95/ Cát bơm san lấp 

2 Gia cố lòng dẫn thượng hạ lưu  Thảm rọ đá 

3 Công trình bảo vệ bờ   
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TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 
THÔNG SỐ 

- Loại kè Tường đứng 

- Kết cấu kè Cừ BTCT  DƯL SW600A, L=24m 

- Gia cố nền 
Cọc BTCT ly tâm  DƯL 

D350A, D500A, L=16&22m  

- Cao trình đỉnh kè phía thượng lưu  m +2,20 

- Cao trình đỉnh kè phía hạ lưu  m +3,00 

- Cao trình cơ phía ngoài sông m -2,00 

- Gia cố phía ngoài Thảm rọ đá 

4 Đập ngăn rạch Tôm  

- Cao trình đỉnh đập m + 3,00 

- Cao trình mặt đập m +2,20 

- Chiều rộng mặt đập m 7,00 

- Kết cấu đập  
Tường đứng bằng cọc ván BT dự 

ứng lực 

5 Cầu công tác   

- Tổng chiều dài m 111,70 

- Chiều rộng  m 3,00 

- Cao trình đáy dầm cầu m +9,60 

- 
Loại dầm 

 Super T 40,0m và I650 

L=16m 

6 Kênh chuyển dòng   

- Chiều rộng đáy kênh dẫn m 15,0 

- Cao độ đáy kênh dẫn m -4,10 

- Hệ số mái kênh  m= 3,00 

7 Khu nhà quản lý công trình   

- Diện tích toàn bộ khuôn viên m2 (60mx30m) = 1800m2 

- 
Nhà quản lý công trình 02 tầng + tầng kỹ 

thuật,  Scada 

m2 2 tầng x 297m2 + 65m2 

=659m2 

- Trạm điện, tủ điện, phòng máy phát m2 96 

- Nhà bảo vệ m2 26 

- Nhà để xe m2 70 

III CỬA VAN VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG MỞ   
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TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 
THÔNG SỐ 

1 Cửa van và thiết bị đóng mở cống   

- Loại cửa van  Phẳng, kéo đứng, kết cấu giàn 

- Vật liệu  Thép 

- Số lượng cửa cửa 02 

- Kích thước cửa van (BxH) m 41,45x8,5 

- Xi lanh thủy lực bộ 02 (mỗi bộ 02 xi lanh) 

- Trạm nguồn bộ 04 

- Tủ điều khiển bộ 04 

2 Cửa van và thiết bị đóng mở âu thuyền   

- Loại cửa van  Chữ nhân 02 lớp 

- Vật liệu  Thép 

- Số lượng cửa cửa 04 bộ (mỗi bộ 02 cánh) 

- Kích thước cửa van (BxH) m (2 cánh x8,6)x8,5  

- Xi lanh thủy lực bộ 08 (mỗi cửa 01 xi lanh) 

- Trạm nguồn bộ 04 

- Cửa cấp nước âu cửa 04 

IV THIẾT BỊ ĐIỆN   

- 
Đường dây trung thế 22kV đấu nối vào trụ đôi 

hiện hữu thuộc tuyến dây Quốc Lộ 50 
m 3.440 

- Trạm biến áp 22/0,4 KV công suất kVA 560 

- Máy phát điện dự phòng kVA 560 
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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN 

 

 

 

 


