Tiềm năng điện sóng gió biển ở nước ta
Lê Vĩnh Cẩn
Nghiên cứu các bài: “Điện sóng gió biển” và “Điện sóng biển kết
hợp với thủy điện sóng biển” ta có thể rút ra những nhận xét và có thêm
những suy nghĩ sau:
- Trong mục 2.2. của bài: “Điện sóng biển kết hợp với thủy điện sóng
biển” ta thấy 132.090 máy phát điện một chiều công suất 101 KW (hoặc
nhỏ hơn) gắn vào 30 khung đỡ của điện sóng biển, các đường dây điện
nối từ các máy phát điện một chiều đó tới trạm biến đổi điện sao cho
hao tổn điện trên đường dây thấp nhất và xây dựng trạm biến đổi điện
chắc là chỉ chiếm một phần nhỏ trong số tiền hơn 210.000 tỷ đồng còn
lại. Như vậy giá thành phát điện của điện sóng biển trên vùng biển từ
Bình Thuận đến Cà Mau có khả năng rẻ hơn thủy điện khá nhiều.
- Trước đây do mới chỉ có thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển nên
đường dẫn nước và đê dưới nó có hình chữ L. Nay có thêm điện sóng
gió biển nên cần chuyển sang hình chữ T để khoảng cách bình quân
giữa các máy phát điện và trạm biến đổi điện ngắn lại, giảm được nhiều
dây điện và giảm được hao tổn điện trên đường dây. Đoạn đường cho
tàu thuyền đánh cá của ngư dân ra biển cũng ngắn hơn. Khi đó đường
dẫn nước về nhà máy thủy điện nằm ngay trong lòng đường hình chữ T
và mặt đường có thể thu nhỏ bớt lại, nhưng nước thải của nhà máy thủy
điện phải chảy ra ngay gần giữa chữ T đó.
- Giá thành phát điện của điện sóng biển phải gánh thêm phần giảm sản
lượng của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển và đường trên đê
hình chữ T. Vì vậy muốn giảm giá thành phát điện thêm nữa cần giảm
khoảng cách giữa các khung đỡ của điện sóng biển, thí dụ như giảm
khoảng cách giữa hai khung đỡ xuống còn khoảng gần 0,3 km chẳng
hạn thì các tàu thuyền đánh bắt hải sản gần bờ vẫn có thể hoạt động dễ
dàng và vùng khung đỡ vẫn có sóng mạnh.
- Trong 2 bài đó mới chỉ nói đến vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau,
ta cũng nên tính thêm cho các vùng biển gần bờ khác ở nước ta.
Nếu cứ 25 khung chịu lực của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng
biển lại nối với 1 khung đỡ của điện sóng biển thì khoảng cách giữa hai
khung đỡ là: 11,8x25 = 295 m và vẫn dùng 30 khung đỡ thì tuyến đường
ngang của hình chữ T sẽ dài: 0,295x29 = 8,555 km, cộng thêm với khoảng
1 km để nối với bờ dài khoảng: 8,555+1 = 9,555 km. Các tuyến đường
hình chữ T đó để liên tiếp nhau và chỉ cách nhau khoảng 1,445 km cho tàu
thuyền đánh cá qua lại thì phía trong sẽ hình thành vùng biển không còn
sóng dài khoảng 10 km và rộng hàng km. Những vùng biển phía trong đó
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sẽ tạo nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền đánh cá và những tàu nhỏ khi có
bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bảo vệ đê kè biển và bờ biển khỏi bị sạt lở,...
Như vậy mỗi cụm điện sóng biển sẽ chiếm khoảng 10 km dọc theo chiều
dài bờ biển. Bờ biển có chỗ lồi ra, có chỗ lõm vào, nên chọn chỗ lồi ra
không có dân ở để làm nhà máy thủy điện và trạm biến đổi điện thì có thể
rút ngắn được đoạn đường nối dài khoảng 1 km. Tùy theo điều kiện cụ thể
ở từng nơi, đường trên biển hình chữ T có thể dài hoặc ngắn khác nhau,
không nhất thiết phải cân đối và các chữ T đó có thể cái nhô ra biển nhiều
hơn, cái nhô ra biển ít hơn.
Đối với các vùng biển gần bờ khác có thể làm được điện sóng biển
cũng tạm tính mỗi cụm điện sóng biển kết hợp với thủy điện chạy bằng
năng lượng sóng biển chiếm khoảng 10 km dọc theo chiều dài bờ biển và
dùng 30 khung đỡ của điện sóng biển. Do đường đẳng sâu 20 m ở cách bờ
mỗi nơi một khác, nên chiều dài khung đỡ của điện sóng biển có thể khác
nhau, vì vậy ta phải xét cho từng vùng biển.
1. Chiều dài khung đỡ và ước lượng số cụm điện sóng biển cho từng
vùng biển:
- Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ: Đường đẳng sâu 20 m cách bờ biển Thái
Bình, Nam Định, Ninh Bình khoảng gần 10 km nên khung đỡ chỉ làm dài
khoảng gần 5 km, mỗi khung đỡ có 2.933 phao và có thể gắn được 1.259
điện gió, tức là mỗi khung đỡ chiếm diện tích khoảng 1/3 km2. Còn ở
Quảng Ninh, Hải Phòng, đường này ở ngay phía ngoài các đảo ngoài
cùng. Vì vậy ta chỉ có thể làm khoảng 10 cụm điện sóng biển từ phía
Nam Thành phố Hải Phòng đến Ninh Bình. Đường bờ biển vùng này
chạy theo hướng đông bắc – tây nam nên hướng của khung đỡ là tây bắc
– đông nam.
- Vùng biển Thanh Hóa đến Nghệ An: Đường đẳng sâu 20 m cách bờ biển
khoảng 10 km nên khung đỡ cũng chỉ làm dài khoảng gần 5 km, mỗi
khung đỡ có 2.933 phao và có thể gắn được 1.259 điện gió, tức là mỗi
khung đỡ chiếm diện tích khoảng 1/3 km2. Số cụm điện sóng biển làm
khoảng 15 cụm. Đường bờ biển vùng này chạy theo hướng bắc đông bắc
– nam tây nam nên hướng của khung đỡ là tây tây bắc – đông đông nam.
- Vùng biển Hà Tĩnh đến Quảng Bình: Đường đẳng sâu 20 m gần bờ dần
nên khung đỡ chỉ làm dài khoảng 3,74 km, mỗi khung đỡ có 2.205 phao
và có thể gắn được 947 điện gió, tức là mỗi khung đỡ chiếm diện tích
khoảng 1/4 km2. Số cụm điện sóng biển làm khoảng 20 cụm. Đường bờ
biển vùng này chạy theo hướng tây bắc – đông nam nên hướng của
khung đỡ là tây nam - đông bắc.
- Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam: Đường đẳng sâu 20 m cũng gần
bờ nên khung đỡ cũng chỉ làm dài khoảng 3,74 km, mỗi khung đỡ có
2.205 phao và có thể gắn được 947 điện gió, tức là mỗi khung đỡ chiếm
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diện tích khoảng 1/4 km2. Số cụm điện sóng biển làm khoảng 25 cụm.
Đường bờ biển vùng này chạy theo hướng tây bắc – đông nam nên hướng
của khung đỡ là tây nam - đông bắc.
- Vùng biển Quảng Ngãi đến Ninh Thuận: Đường đẳng sâu 20 m gần bờ
nhất và ở ngay gần sát bờ nên chỉ làm được thủy điện chạy bằng năng
lượng sóng biển và không làm điện sóng biển. Mỗi khung đỡ của thủy
điện chạy bằng năng lượng sóng biển có thể gắn được 3.780 điện gió.
Dự kiến có thể làm được khoảng 25 thủy điện chạy bằng năng lượng
sóng biển, tức khoảng 25 cụm điện gió trong đó Quảng Ngãi 5 cụm, Bình
Định đến Ninh Thuận 20 cụm và mỗi cụm chiếm khoảng 16 km đường
bờ biển.
- Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau: Đường đẳng sâu 20 m ở khá xa bờ,
nhiều nơi xa đến vài chục km nên khung đỡ làm dài khoảng gần 7,5 km,
mỗi khung đỡ có 4.403 phao và có thể gắn được 1.889 điện gió, tức là
mỗi khung đỡ chiếm diện tích khoảng 1/2 km2. Số cụm điện sóng biển
làm khoảng 54 cụm trong đó Bình Thuận đến Vũng Tàu 22 cụm và TP
Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau 32 cụm. Đường bờ biển vùng này chạy
theo hướng đông bắc – tây nam nên hướng của khung đỡ là tây bắc –
đông nam.
- Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang: Đường đẳng sâu 20 m ở xa bờ nhất,
có thể làm khung đỡ rất dài nhưng sợ ảnh hưởng đến việc đi lại của các
tàu thuyền đánh cá nên khung đỡ cũng chỉ làm dài khoảng gần 7,5 km,
mỗi khung đỡ có 4.403 phao và có thể gắn được 1.889 điện gió, tức là
mỗi khung đỡ chiếm diện tích khoảng 1/2 km2. Số cụm điện sóng biển
làm khoảng 25 cụm. Đường bờ biển vùng này chạy theo hướng nam bắc nên hướng của khung đỡ là đông - tây.
2. Tiềm năng của điện sóng biển:
Khi tính sản lượng điện của điện gió biển và điện sóng biển trong
mục 1. của bài: “Điện sóng gió biển” đã giảm bớt 20% do đường truyền
điện dài, các máy phát điện cũng có lúc hư hỏng cần bảo dưỡng, sửa chữa,
máy không tốt bằng máy của Điện gió Bạc Liêu,... Khi thay từ đường chữ
L sang đường chữ T, sau đó lại giảm khoảng cách giữa các khung đỡ của
điện sóng biển từ hơn 500 m xuống còn 295 m thì khoảng cách bình quân
giữa các máy phát điện và trạm biến đổi điện ngắn lại nhiều, giảm được
nhiều dây điện và giảm được hao tổn điện trên đường dây, nên phần giảm
bớt sẽ phải xuống dưới 20%, nhưng để cho an toàn tôi vẫn giữ nguyên số
này.
Với cách tính như đã trình bày trong phần 1.2. của bài: “Điện sóng
gió biển” và giảm bớt 5% cho an toàn, nhưng vẫn chưa đủ vì bài đó để
tính cho vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau. Trong 777 bản tin dự báo
sóng biển thì gió thổi từ đất liền ra tại vùng biển này chỉ có: 3 bản tin nên
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sai số không đáng kể, nhưng tại các vùng biển gần bờ khác lại rất nhiều
như sau: Nam Hải Phòng đến Ninh Bình: 23 bản tin, Thanh Hóa đến Nghệ
An: 75 bản tin, Hà Tĩnh đến Quảng Bình: 182 bản tin, Quảng Trị đến
Quảng Ngãi: 226 bản tin, Bình Định đến Ninh Thuận: 253 bản tin, Cà
Mau đến Kiên giang có tới: 449 bản tin. Khi gió thổi từ đất liền ra thì
sóng vùng khung đỡ là sóng từ ngoài biển truyền vào nên phải tạm giảm
độ cao của sóng 50%.
Vì thế ta có kết quả tính toán cho mỗi cụm điện sóng biển theo từng
tháng khi dùng phao hình trụ tròn đường kính 6 m, cao 2,6 m trên từng
vùng biển như trong 2 biểu sau:

Tiềm năng của điện sóng biển trên từng vùng biển theo từng tháng
như trong 2 biểu sau:
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Trong các biểu trên chưa có công suất lắp máy. Do độ cao sóng tại
mỗi vùng biển một khác nhau nên công suất máy phát điện một chiều cũng
khác nhau. Muốn tính công suất lắp máy ta phải tính công suất của mỗi
máy đóng góp vào điện lưới quốc gia rồi nhân với 3,39 như trong phần
1.2. của bài: “Điện sóng gió biển”. Vì vậy tôi tính luôn trong biểu về tiềm
năng của điện sóng biển như sau:

3. Tiềm năng của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển:
Sau khi đã giảm bớt chiều dài của khung đỡ, ta có số lượng phao
trên mỗi hàng là: 25x29 = 725 phao và số lượng phao trên khung đỡ là:
725x7 = 5.075 phao. So với 8.813 phao khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng
biển chỉ bằng: 5.075x100/8.813 = 57,59%. Do cứ 295 m lại có 1 khung
đỡ của điện sóng biển nên sóng vào đến khung đỡ của thủy điện chạy bằng
năng lượng sóng biển có thể yếu bớt đi và sản lượng điện do mỗi phao của
thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển sinh ra cũng giảm bớt, thí dụ
như là 15% chẳng hạn, nên sản lượng điện của khung đỡ nhỏ chỉ còn
khoảng: 57,59x0,85 = 48,95% so với khung đỡ lớn. Trong mục 4.4. của
bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” ta đã có kết quả tính
toán khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển, dùng phao hình trụ tròn đường
kính 6 m cao 3 m và dùng 3 loại tổ thủy điện trên từng vùng biển của nước
ta, riêng đối với vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang do sóng thấp và gió
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đông bắc là gió từ trong bờ thổi ra nên chỉ tính với phao cao 1,8 m vì khi
dùng phao cao 3 m thì công suất và sản lượng điện không tăng thêm được
bao nhiêu. Nên ta có thể dùng các kết quả đó nhân với 0,4895 sẽ cho ra
kết quả của mỗi cụm trên từng vùng, riêng vùng biển từ Quảng Ngãi đến
Ninh Thuận vẫn giữ nguyên vì tại đó không làm được điện sóng biển, rồi
tính luôn tiềm năng của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển như
trong biểu sau:

Trong mục 5.4. của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng
biển”, khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển ở vùng biển từ Bình Thuận
đến Cà Mau cho phao hình trụ tròn đường kính 6 m, cao 3 m cần tiết diện
phía trong lớn nhất của đường ống dẫn nước là 110 m2. Nay công suất của
nhà máy chỉ còn bằng 48,95%, nên tiết diện phía trong lớn nhất của đường
ống dẫn nước là: 110x0,4895 = 53,85 m2, tính tròn lên là 54 m2. Do
đường dẫn nước hình chữ T nên tiết diện phía trong lớn nhất của mỗi
nhánh là 27 m2. Mục 2. trong bài: “Điện sóng biển kết hợp với thủy điện
sóng biển” đã tính được chiều cao phía ngoài của đường dẫn nước là 8,7
m. Nay ta chỉ cần cho tiết diện phía trong lớn nhất của mỗi nhánh lớn hơn
một chút là 30 m2 với chiều cao 6 m, rộng 5 m và tính chiều dày của
đường ống dẫn nước là 0,8 m chẳng hạn thì phía ngoài của đường ống dẫn
nước có chiều cao là 7,6 m còn kém 8,7 m tới 1,1 m và chiều rộng là 6,6
m, như vậy chỗ rộng nhất của đường ngang hình chữ T chỉ cần rộng
khoảng 8,6 m. Đối với đoạn dài khoảng 1 km để đưa nước về nhà máy
thủy điện cho tiết diện phía trong của đường dẫn nước lớn hơn là 56 m2
với chiều cao 7 m và chiều rộng 8 m, như vậy phía ngoài của đường dẫn
nước cao 8,6 m, rộng 9,6 m và vẫn có đường cao 11,8 m, rộng khoảng
11,6 m.
4. Tiềm năng của điện gió biển:
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Nếu thấy khung đỡ vẫn còn chắc chắn hoặc gia cố thêm khung đỡ
cho chắc chắn hơn thì ta vẫn có thể lắp thêm điện gió ở phía trên và số
lượng điện gió có thể lắp trên mỗi khung đỡ ở mỗi vùng biển đều đã có
trong phần 1.
Nhìn vào hình vẽ “Tiềm năng gió ở Biển Đông” trong bài: “Triển
vọng phát triển nguồn điện gió tại Việt Nam” của Trần Trí Năng, Lê Khắc
Hoàng Lan, Nguyễn Tân Huyền, Trương Trà Hương, Phạm Thanh Tuân,
Nguyễn Xuân Cường, Phạm Thị Hồng, Bùi Mỹ Duyên (+ Đại Học
Minnesota, Mỹ Quốc. *Viện Khoa Học Vật Liệu Ứng Dụng- Viện Khoa
Học & Công Nghệ, Việt Nam) trên trang Web erct.com, ta thấy:
- Gió mạnh nhất ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Mũi Cà Mau.
- Từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh và từ Cà Mau đến Kiên Giang tốc độ gió
khoảng 6 m/s.
- Từ Quảng Bình đến Quảng Nam tốc độ gió khoảng 7 m/s.
Vì thế tôi tạm tính:
- Vùng biển Nam Hải Phòng đến Nghệ An, tốc độ gió khoảng 6 m/s.
- Vùng biển Hà Tĩnh đến Quảng Bình, tốc độ gió khoảng 6,5 m/s.
- Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam, tốc độ gió khoảng 7 m/s.
- Vùng biển Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, tốc độ gió khoảng 8 m/s.
- Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, tốc độ gió khoảng 8 m/s.
- Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, tốc độ gió khoảng 6 m/s.
Với cách tính như trong mục 1.1. của bài: “Điện sóng gió biển” ta
có thể tính điện gió có chiều dài cánh quạt 5 m cho từng tốc độ gió vừa
tạm tính như sau:
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Mỗi cụm điện sóng biển có 30 khung đỡ nên ta có thể tính điện gió
gắn trong mỗi cụm điện sóng biển, rồi tính tiềm năng trong cả nước như
sau:

Khi chuyển sang hình chữ T, mỗi hàng khung đỡ của thủy điện chạy
bằng năng lượng sóng biển chỉ còn 725 phao và 726 cột chống, nên số
điện gió cắm trên mỗi khung đỡ chỉ còn 726x3 = 2.178 điện gió. Từ đó ta
có thể tính được tiềm năng điện gió biển cắm trên các khung đỡ của thủy
điện chạy bằng năng lượng sóng biển như sau:

5. Tiềm năng điện sóng gió biển:
Từ số liệu trong các biểu trên, ta có thể tính được tiềm năng điện
sóng gió biển trên các vùng biển gần bờ của nước ta như sau:
Tổng lượng điện sản xuất và mua của cả nước năm 2015 chỉ là
159,4 tỷ KWh. Theo Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 của
Thủ tướng Chính phủ số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 thì điện
sản xuất và nhập khẩu năm 2020 khoảng 265 – 278 tỷ KWh, năm 2025
khoảng 400 - 431 tỷ KWh và năm 2030 khoảng 572 – 632 tỷ KWh.
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Nhưng nhìn vào các số liệu trong biểu này và so sánh ta thấy:
- Tiềm năng điện sóng gió biển 3.012,9 tỷ KWh cao gấp 18,9 lần tổng
lượng điện sản xuất và mua của cả nước năm 2015, trong đó điện sóng
biển 2.675,6 tỷ KWh cao gấp 15,91 lần, thủy điện chạy bằng năng
lượng sóng biển 174,1 tỷ KWh cao gấp 1,09 lần, điện gió biển 302 tỷ
KWh cao gấp 1,9 lần (trong đó điện gió cắm trên khung đỡ của điện
sóng biển 283,4 tỷ KWh cao gấp 1,78 lần, điện gió cắm trên khung đỡ
của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển 18,6 tỷ KWh bằng 0,12
lần). So sánh với điện sản xuất và nhập khẩu cao nhất của năm 2030 là
632 tỷ KWh thì tiềm năng điện sóng gió biển của cả nước cao gấp 4,77
lần, trong đó điện sóng biển cao gấp 4,01 lần. Do có thủy điện chạy
bằng năng lượng sóng biển nên mặt đường hình chữ T cần cao 11,8 m
so với mực nước biển trung bình cho ngang với mặt cầu từ đường sang
khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển.
- Riêng vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, tiềm năng điện sóng gió biển
2.108,7 tỷ KWh chiếm tới 69,99% tổng lượng điện sóng gió biển của cả
nước và cao gấp 13,23 lần tổng lượng điện sản xuất và mua của cả nước
năm 2015. So sánh với điện sản xuất và nhập khẩu cao nhất của năm
2030 là 632 tỷ KWh thì tiềm năng điện sóng gió biển của riêng vùng
biển này cũng cao gấp 3,34 lần. Nếu không làm đủ cả 3 loại điện tại
vùng biển này thì vẫn có những lượng điện rất lớn, cao gấp nhiều lần
con số 159,4 tỷ KWh của năm 2015 và 632 tỷ KWh của năm 2030 như
sau:
 Nếu chỉ làm điện sóng biển kết hợp với thủy điện chạy bằng năng
lượng sóng biển được: 1.850,9+71,6 = 1.922,5 tỷ KWh, cao gấp 12,06
lần và 3,04 lần.
 Nếu chỉ làm điện sóng biển và cắm thêm điện gió trên khung đỡ của nó
được: 1.850,9+179,3 = 2.030,2 tỷ KWh, cao gấp 12,74 lần và 3,21 lần.
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Do không có thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển nên mặt đường
hình chữ T chỉ cần cao 11,1 m so với mực nước biển trung bình cho
ngang với đường đi trong khung đỡ của điện sóng biển và đoạn đường
dài khoảng 1 km nối từ đoạn đường ngang về trạm biến đổi điện có thể
làm dốc thoai thoải vì không còn đường dẫn nước về nhà máy thủy điện
ở bên trong.
 Nếu chỉ làm điện sóng biển nhưng không cắm thêm điện gió trên khung
đỡ của nó cũng được: 1.850,9 tỷ KWh, cao gấp 11,61 lần và 2,93 lần.
Nguồn số liệu để tính toán điện sóng biển và thủy điện chạy bằng
năng lượng sóng biển vẫn dùng 777 bản tin dự báo sóng biển của Trung
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thu thập được cuối tháng 12
năm 2011 và từ chiều ngày 04/03/2012 đến sáng ngày 04/03/2013. Khi có
được nhiều bản tin trong nhiều năm hơn sẽ tính được các kết quả tốt hơn.
Sản lượng điện tính toán ra thì lớn đến như vậy, nhưng người xem
có thể suy nghĩ như sau: Trong 1 cụm điện sóng gió biển có tới gần 15,6
km2 khung đỡ và gần 8,6 km đê làm ở nơi biển sâu 5 m, vậy phải làm như
thế nào để có được những cái đó và chi phí có lên quá cao hay không? Tôi
xin phép được trả lời 2 vấn đề này như sau:
- Khung đỡ trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển không phải
xây dựng từ dưới đáy biển lên, mà chỉ cần gắn ở trên bờ các thanh thép
dài 12 m vào thành từng cụm 3 hoặc 4 cột chống để cắm dần từng cụm
xuống biển, rồi gắn tiếp những thanh thép dài 12 m để nối các cụm đó
với nhau thành khung đỡ có diện tích khoảng 1 km2 với 7 hàng phao dài
gần 15 km. Vấn đề này đã được trình bày rất cụ thể trong mục 2.2. của
bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển”. Mục 5. của bài này
đã tính được sau khi đã lắp đặt xong các thiết bị gắn trên khung đỡ và
các ống dẫn nước, tổng mức đầu tư cho những công việc này hết
khoảng 8.500 tỷ đồng và giá thành phát điện của thủy điện chạy bằng
năng lượng sóng biển có khả năng tương đương với thủy điện.
- Trong mục 1. của bài: “Làm thế nào cho đồng bằng sông Cửu Long
được an toàn?” đã có câu: “Việc làm những đê bọc bê tông ở nơi biển
sâu khoảng 5 m, có lẽ phải đúc sẵn những mặt phẳng bê tông có thêm
chân ở trên bờ để khi đưa ra ngoài biển và dùng cần trục lớn đưa xuống
nước là những mặt phẳng bê tông đó nằm ở vị trí đã định trước. Thí dụ
như ta cần đê cao hơn mực nước biển 2 m và mặt phẳng bê tông cao 10
m, rộng 5 m, dày 0,2 m chẳng hạn thì thể tích của mặt phẳng bê tông là
10x5x0,2 = 10 m3, cộng thêm cả chân vào sẽ là khoảng 12 m3 và mặt
phẳng đó sẽ tạo thành góc 44,4 độ so với mặt nước biển. Phía sau
không còn sóng mạnh nên mặt phẳng bê tông có thể mỏng hơn và có thể
để thẳng đứng thí dụ như mặt phẳng bê tông cao 7 m, rộng 8 m, dày
0,16 m chẳng hạn thì thể tích của mặt phẳng bê tông là 7x8x0,16 = 8,96
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m3, cộng thêm cả chân vào sẽ là khoảng 11 m3. Sau khi đặt xong những
mặt phẳng bê tông đó xuống biển và phủ kín những chỗ tiếp giáp, mới
có thể phun cát vào bên trong rồi đầm nén cho thật chặt. Nếu sóng đập
vào mặt bê tông nghiêng mà vẫn còn có khả năng đi xuống phía dưới
làm xói mòn chân đê thì cần có thêm mặt phẳng bê tông nằm ngang đặt
ngay sát chân đê.” Việc phủ kín những chỗ tiếp giáp giữa các mặt
phẳng bê tông không hề đơn giản vì các mặt phẳng bê tông đó rất khó
để cho thật sát với nhau nên tôi cũng có những suy nghĩ về việc giải
quyết vấn đề này. Nhưng các chuyên gia thủy lợi có thể có những cách
làm hay hơn và rẻ hơn, nên tôi không trình bày ở đây. Sau khi đã làm
xong đê rồi thì những việc còn lại như làm đường dẫn nước về nhà máy
thủy điện trên đê và làm cho mặt đường cho cao lên chắc là không có gì
khó khăn.
Trên đây là những đề xuất của tôi. Không biết có chỗ nào còn sai
sót không? Rất mong mọi người kiểm tra và phát hiện những chỗ thiếu sót
để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng 204 nhà B4, 189 Thanh Nhàn, Hà Nội
Điện thoại: (04)39716038 hoặc (04)35527218
Email: canlevinh@gmail.com
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