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DỰ ÁN
GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

CÔNG TRÌNH: CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU CÂY KHÔ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình:        Cống kiểm soát triều Cây Khô
Địa điểm xây dựng: Huyện Nhà Bè và Huyện Bình Chánh
                                Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp công trình:                   Cấp I
Cấp đường thủy nội địa:     Cấp III
Tư vấn thiết kế:       Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Chủ đầu tư:             Công ty TNHH Trung Nam BT 1547

II. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Cùng với 05 cống khác và hệ thống đê bao trong dự án 
“Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố 
biến đổi khí hậu”, nhằm:
1-  Giải quyết ngập úng do triều cường và chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 550 km² với khoảng 
6,5 triêu dân thuộc khu vực trung tâm TP.HCM 
phía bờ hữu sông Sài Gòn.
2- Chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch
nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát và hỗ trợ trữ nước mưa 
khi có mưa kết hợp với triều cường.
3- Góp phần cải tạo cảnh quan, môi trường nước trong khu 
vực dự án.

PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG

- Cống kiểm soát triều kết hợp âu thuyền
- Dạng kết cấu cống: Cống lộ thiên

- Tấn suất Q, MN max TK kết cấu và nền:  0,5%
- Tần suất Q, MN min TK kết cấu và nền: 97,0%
- Tần suất MN cao TK giao thông thủy:      5,0%
- Tần suất MN thấp TK giao thông thủy:   98,0%

III. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH CHÍNH

Vị trí xây dựng công trình trong tổng thể dự án

CỐNG KIỂM SOÁT TRIỀU

- Cống lộ thiên, kết cấu đập trụ đỡ, có 02 khoang cống
- Chiều rộng khoang (2x40m):       80m
- Cao trình đỉnh cửa van:               +3,00
- Cửa van thép cường độ cao, đóng mở thủy lực
- Cao trình đỉnh trụ pin:                  +3,50
- Cao trình ngưỡng cống:               -5,50
- Tĩnh không thông thuyền:              7m
- Gia cố nền: Cọc khoan nhồi        D1,5m

ÂU THUYỀN

- Chiều dài đoạn cửa vào âu (2x28m):   56m
- Chiều dài buồng âu:                           100m
- Chiều rộng cửa vào âu:                        15m
- Chiều rộng buồng âu:                           15m
- Cao trình đáy buống âu:                        -5,50
- Cao trình đỉnh tường âu:                      +3,50
- Cửa van chữ nhân 2 lớp, đóng mở thủy lực
- 04 nhà trạm nguồn thủy lực bố trí 2 đầu âu thuyền

CÔNG TRÌNH THỨ YẾU

KÈ GIA CỐ BỜ

- Cao trình đỉnh kè:
               + Kè hạ lưu (ngăn triều):                      +3,00
               + Kè thường lưu (trong vùng bảo vệ): +2,20
- Cao trình mặt kè:                                              +2,20
- Kết cấu kè: Kè tường đứng bằng cừ ván BT dự ứng lực

ĐẬP NGĂN RẠCH TÔM

- Đập kết hợp: (Tường đứng kết hợp mái nghiêng)
- Đập tường đứng cừ ván bê tông DƯL kết hợp cọc gia cố
- Đập đất mái nghiêng tiếp nối 2 đầu đạp tường đứng
- Cao trình đỉnh đập:    +3,00
- Cao trình mặt đập:     +2,20

CẦU CÔNG TÁC

- Kết cấu cầu bê tông cốt thép
- Dầm Super T (02 nhịp), dầm I650 (nhịp qua âu thuyền)
- Bề rộng mặt cấu:             3,00m
- Cao độ đáy dạ cầu:       +9,60

KÊNH CHUYỂN DÒNG

- Chuyển dòng chảy từ rạch Tôm qua rạch Cây Khô
- Chiều rộng đáy kênh:   26,0m
- Cao độ đáy kênh:          -4,10
- Hệ số mái:                 m=3,00

KHUÔN VIÊN KHU NHÀ QUẢN LÝ

- Khuôn viên khu quản lý công trình được bố trí phía bờ phải công trình (huyền Bình Chánh) với tổng diện tích: 1800m2
- Nhà quản lý (4 tầng) bố trí bộ phận chức năng đảm bảo quá trình vận hành công trình, với tổng diện tích:       743,2m2
- Khuôn viên cây xanh, vỉa hè, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đảm bảo mỹ quan phù hợp với đô thị.

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3923 8320;     Fax: 028 3923 5028
Website: http://siwrr.org.vn     Mail: vkhtlmn@gmail.com;

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Mobile: 0913 804 587       Mail: npquynh@gmail.com

PGS TS. NGUYỄN PHÚ QUỲNH

Chủ nhiệm thiết kế công trình

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Mobile: 0987 453 887       Mail: namsiwrr@gmail.com

THS. ƯNG NGỌC NAM

Chủ trì thiết kế công trình
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Vị trí
Cống Cây Khô
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