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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Hồ chứa nước Cửa Đạt được xây dựng tại xã Xuân Mỹ, huyện Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một trong những công trình thủy lợi - thủy điện đa mục 

tiêu có qui mô lớn bậc nhất nước ta. Hồ có dung tích toàn bộ là 1450 triệu m3 

nước với đập chính cao 115,5 m, đập tràn xả lũ có 5 khoang tràn với kích thước 
mỗi cửa xả là 11x17m, có thể xả với lưu lượng lũ lớn nhất ứng với tần suất 

P=0.01% là 11594 m3/s. Nhà máy thủy điện gồm 2 tổ máy với tổng công suất 

97MW. 

Hồ chứa có nhiệm vụ điều tiết nước sông Chu phục vụ tưới ổn định cho 
86.862 ha đất nông nghiệp, bổ sung nước mùa kiệt cho hạ du sông Mã để đẩy 

mặn và cải thiện môi trường sinh thái với lưu lượng Q=30,42 m3/s, giảm lũ cho 

sông Chu khi xuất hiện lũ với tần suất P= 0,6% dảm bảo giữ mực nước sông Chu 
tại Xuân Khánh không vượt quá mức 13,71 m (tương đương mực nước lớn nhất 
đã xảy ra trong trận lũ lịch sử 1962). 

Đập chính ngăn sông Chu là loại đập đá đầm nện chống thấm bằng bản mặt 
bê tông thuộc loại hình đập mới được xây dựng ở Việt Nam và hiện là đập cao 
nhất với khối lượng đá đắp đập cũng lớn nhất trong thể loại này ở nước ta và khá 
lớn trên thế giới.  

Đập đá đổ phủ bản mặt bê tông từng được xây dựng trên thế giới từ lâu 
nhưng chỉ với chiều cao hạn chế dưới 40m. Vài thập kỷ gần đây, cùng với sự 
xuất hiện của những công nghệ thi công mới kèm theo trang thiết bị đầm nện 
hiện đại, người ta đã từng bước nâng chiều cao loại đập này lên tới khoảng 100m 
với vật liệu đá được đầm nện chắc. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế thừa nhận 
là khi chiều cao loại đập này vượt quá ngưỡng 100m thì rất nhiều vấn đề phức 
tạp về kỹ thuật đã phát sinh. Đập Cửa Đạt  không là ngoại lệ. Trong suốt quá 
trình thiết kế và thi công, tập thể những người   trực tiếp tham gia xây dựng công 
trình, trong đó có các chuyên gia đầu ngành, đã xử lý kỹ thuật rất thành công và 
một số sáng kiến, kinh nghiệm đã được ghi nhận tại các hội nghị khoa học quốc 
tế.  

 Những tư liệu giá trị,  phương án kỹ thuật độc đáo, những xử lý tình huống 
khẩn trương, những kinh nghiệm quí…trong khảo sát, thiết kế và thi công đập đá 
đổ phủ bản mặt bê tông Cửa Đạt.đã được các chuyên gia của Hội Đập lớn và 
Phát triển nguồn nước Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt 
Nam (HEC) và trường Đại học Thủy lợi tập hợp, tổng kết công phu. Nhóm biên 
soạn đã khẩn trương hoàn thành các công việc trong hơn 1 năm, đã đúc kết và 
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đưa ra những bài học bổ ích trong công tác khảo sát, thiết kế và thi công một 
công trình rất lớn, phức tạp và có nhiều cách tân  ở nước ta và trên thế giới.  

Mong rằng tài liệu này vừa có ý nghĩa ghi lại  dấu ấn quan trọng và niềm tự 
hào của ngành lại vừa rất hữu ích đối với các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư, 
các cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học liên quan đến xây dựng đập 
khi dùng làm tài liệu tham khảo trong học tập và công tác. 

              GS.TSKH Phạm Hồng Giang 

Chủ tịch Hội Đập lớn & PT Nguồn nước Việt Nam 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PT Nông thôn  
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