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Vị trí bang Québec trên bản đồ Canada 

 

 

Đập Robert Boussara trên sông La Grande, bang Québec, phía đông Canada. La Grande 

là sông lớn thứ hai tại bang Québec (bang này của Canada sử dụng tiếng Pháp)  và thứ ba 
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tại Canada. Sông dài 893km, lưu lượng trung bình 1690m3/s, lưu lượng max  4450m3/s. 

Lưu vực sông 97400km2 (rộng gấp đôi nước Thụy Sĩ). Do chuyển nước khi vận hành thủy 

điện nên các sông Eastman và Caniapiscau nối vào thành hệ thống sông có lưu vực 

175000km2  và lưu lượng trung bình 3400m3/s. 

 

Đập chính được xây dựng trong những năm 1974 – 1981, là đập đất đá hỗn hợp cao 162m 

(tương đương chiều cao của tòa nhà 53 tầng) và chiều dài tại đỉnh đập 2815m. Bề rộng đập 

ở đỉnh 9m và ở đáy 838m. Lõi đập chống thấm bằng ‘băng tích’ nện chặt (compacted 

moraine).  Đập được xếp trong số mười đập lớn nhất thế giới. Ban đầu có đề xuất phương 
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án đập đá nện phủ mặt bê tông, nhưng sau đó chọn phương án truyền thống như hiện nay 

để tiết kiệm và an toàn hơn với  đập cao và hồ lớn. 

       

 

 lõi chống tấm ‘băng tích’ nện chặt;                   Sỏi và cát;    

 đất nện;                                             Thảm thấm lọc hạ du 

Sơ họa mặt cắt ngang của đập 
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‘Bậc thang của Người khổng lồ’  



 

Mặt hồ rộng hơn nước Luxembourg 
 

 

  

Toàn cảnh hồ chứa (nhìn từ trên cao) 



Đường tràn & tiêu năng dạng bậc thang có thể xả lưu lượng 17600m3/s. Bậc thang gồm 

10 bậc còn được mệnh danh là ‘Bậc thang của Người khổng lồ (The Giant’s Staircase)’, 

mỗi bậc cao 10m, rộng 122m. Bề mặt mỗi bậc rộng hơn gấp đôi sân bóng đá. Tràn được 

tạo nên từ việc đẽo khối đá nguyên bên vai đập chính và ‘để trần’, không cần trát phủ, có 

thể coi như một ‘kỳ quan’ hấp dẫn khách tham quan.. 

Ngoài đập chính ra, để tạo hồ chứa còn phải thi công 31 đập phụ bao chung quanh. 

Hồ chứa do đập tạo nên có dung tích 61,7km3 và diện tích bề mặt 2815km2 (rộng hơn nước 

Luxembourg). Lúc khánh thành đập vào năm1981, dân số thế giới khoảng 6 tỷ người. Nếu 

đem nước trong hồ chia cho mọi người thì mỗi người được 10m3 nước và nếu đổ nước vào 

những chai 1 lít thì mỗi người được 10000 chai nước mỗi  năm.    

Nhà máy thủy điện có công suất 5616MW được xây dựng ngầm trong lớp đá hoa cương 

sâu 140m, cách đập chính 6km về phía hạ du. Vách hầm của nhà máy được cũng ‘để trần’, 

không cần trát phủ.  Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Canada và thứ tám trên thế giới. 

Nhà máy có 16 tuabin cung cấp sản lượng điện hàng năm 26500GWh.  

 

 

Bên trong nhà máy thủy điện, vách đá tự nhiên không trát phủ. 
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