
THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 XUẤT HIỆN NHIỀU VẾT NỨT
Nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân vùng hạ lưu công trình thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện
Bắc Trà My (Quảng Nam) lo lắng vì phát hiện nhiều vết nứt, rò rỉ nước ở thân đập chính của công
trình này.
                                                  >>> Địa chấn xảy ra ở Bắc Trà My là động đất kích thích  Ngoài vết
nứt toác lún sâu bên trái gần đập chính, chính quyền địa phương cùng người dân ở huyện Bắc Trà
My phát hiện nhiều vết nứt, rò rỉ nước từ lòng hồ xuyên qua thân đập chính công trình thủy điện
sông Tranh 2. Hiện phần thân đập phía trái có 4 điểm nứt và rò rỉ nước khá mạnh từ khu vực lòng
hồ chảy thấm qua thân đập tuôn xuống hệt như khe suối. Theo ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban
quản lý dự án thủy điện Sông Tranh 2, những vết nứt trên đều ở vị trí các khe nhiệt của khối
bêtông bờ đập. Ông Hải cho rằng, hiện tượng thấm nước qua khe nhiệt bị nứt nằm trong tầm
kiểm soát. "Vết nứt rò rỉ thấm nước từ lòng hồ qua đập chính với cường độ 30 lít một giây xuất
hiện từ tháng 11/2011 trong phạm vi yêu cầu thiết kế, không thể gây nguy hiểm gì", Trưởng ban
quản lý dự án thủy điện Sông Tranh 2 nói. Ông Hải khẳng định, những vết rò rỉ này không liên
quan đến động đất, hiện Ban quản lý đang chỉ đạo, huy động nhân lực tập trung khắc phục.
"Chúng tôi đã ký hợp đồng gói thầu trị giá hơn 100.000 USD đưa thiết bị trạm quan trắc động
đất, đo nhiệt độ, độ thẩm thấu... từ Mỹ, Canada về lắp đặt hoàn thành từ trước Tết ở khu vực công
trình", ông Hải nói.  Vết nứt toác lớn bên trái đập chính thủy điện Sông Tranh 2  sau những đợt dư
chấn trước Tết Nhâm Thìn. (Ảnh: Trí Tín) Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó bí thư thường
trực Huyện ủy Bắc Trà My khẳng định, hiện tượng nứt, rò rỉ nước tại bờ đập Sông Tranh 2 gây
nhiều lo lắng cho chính quyền địa phương cũng như nhân dân vùng hạ lưu công trình. Theo ông,
vết nứt, mạch nước chảy ồ ạt từ lòng hồ xuyên qua thân đập chính của thủy điện là điều bất
thường, nhất là sau những trận động đất liên tiếp từ trước Tết đến nay. Sáng nay, ông Trần Anh
Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết thêm, từ sau Tết Nhâm Thìn đến nay, vùng hạ
lưu thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục xuất hiện nhiều đợt dư chấn, tiếng nổ giống như mìn phá đá
nhưng cường độ nhỏ và mặt đất rúng động thời gian ngắn hơn so với những trận động đất trước
Tết. Năm ngoái vùng lòng đất thủy điện Sông Tranh 2 liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn bất
thường làm rung chuyển nhà cửa, đồ đạc. Người dân và chính quyền trong vùng rất lo lắng. Viện
Khoa học và công nghệ địa chất Việt Nam đã cử các đoàn công tác đến khu vực này khảo sát. Kết
luận của các nhà khoa học về nguyên nhân tiếng nổ trong lòng đất là do động đất kích thích. Theo
ông Tuấn, kể từ sau kết luận của Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam nguyên nhân nổ trong
lòng đất Sông Tranh là động đất kích kích vào tháng 12/2011, đến nay đã cuối tháng 3 vẫn chưa
thấy cơ quan chuyên môn nào hỗ trợ lắp đặt trạm quan trắc, cảnh báo động đất phòng ngừa
nguy hiểm cho người dân.  Đập chính công trình thủy điện Sông Tranh 2 - nơi xuất hiện nhiều vết
nứt, rò rỉ nước từ lòng hồ xuyên qua thân đập chảy mạnh từ trên cao xuống. (Ảnh: Trí Tín) Thủy
điện Sông Tranh 2 có tổng mức đầu tư 5.194 tỷ đồng, xây dựng từ tháng 3/2006 gồm hai tổ máy
(tổng cộng 190MW). Cuối năm 2010 cả hai tổ máy này đều chính thức phát điện. Bờ đập chính
của hồ chứa nước xây dựng nằm sát tỉnh lộ 616. Hiện dung tích hồ chứa nước của thủy điện Sông
Tranh 2 thuộc hàng lớn nhất miền Trung, với khoảng 730 triệu m3 nước, được thiết kế cao hơn
v ù n g  h ạ  l ư u  k h o ả n g  1 0 0 m .
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