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Anaerobic – Anoxic – Oxic 

Kỵ khí – Thiếu khí – Hiếu khí 

ATTP  An toàn thực phẩm 

BOD5 Biochemical (Biological) Oxygen Demand 
Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

CO2 Cacbon điôxit 

COD Chemical Oxygen Demand 

Nhu cầu oxy hóa học 

CH4 Methane 

CSO 
 

Combined sewer overflows 
Giếng tách nước thải 

CT/TU Chỉ thị /Trung ương 

DN Diameter Nominal 

Đường kính danh định 

DO 

 

Dessolved Oxygen 

Oxy hòa tan 

EC 

 

Electrical Conductivity 

Độ dẫn điện 

F/M Tỷ lệ giữa chất hữu cơ và nồng độ bùn hoạt tính 

HDPE Hight Density Poli Etilen 

ISO 

 

International Organization for Standardization 

Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa 

N - NH4
+ Nitơ Amoni 

NH4
+ Amoni 

pH 

 

Power of hydrogen 

Chỉ số đo độ hoạt động của các ion hiđrô 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

SBR Sequencing Batch Reactor 

Bể phản ứng hoạt động gián đoạn 

SCADA 

 

Supervisory Control And Data Acquisition 

Hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu 

SPS Sewage Pumping Station 

Trạm bơm nước thải 

SS Suspended Solid 

Hàm lượng chất rắn lơ lững 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
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TDS 
 

Total Dissolved Solids 
Tổng chất rắn hòa tan 

THCS  Trung học cơ sở 

T - N Total Nitrogen 

Nitơ tổng số 

T – P Total Phosphorus 

Photpho tổng số 

TSS 
 

Total Suspended Solid 
Tổng chất rắn lơ lửng 

TXLNT Trạm xử lý nước thải 

VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 

WSP 
 

Waste Stabilization Ponds 
Hồ ổn định nước thải 

XLNT Xử lý nước thải 
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MỞ ĐẦU 

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
Hệ thống thoát nước hiện nay ở một số đô thị trên thế giới là hệ thống thoát 

nước chung, thu gom nước thải sinh hoạt, nước mưa trong cùng một mạng lưới đường 
ống và dẫn về trạm bơm, trạm xử lý trước khi thoát ra môi trường tiếp nhận theo 
nguyên tắc tự chảy. Một số mạng lưới đường ống chủ yếu được xây dựng bằng bê 
tông, gang, nhựa PVC, một số bằng sắt. Ở trong lòng các thành phố cổ, hệ thống thoát 
nước còn được xây dựng bằng gạch (như New York, Lon đôn, Paris v.v…). Chất 
lượng của mạng lưới đường ống sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng, tải lượng của nước thải 
khi dẫn về trạm xử lý, sự rò rì vào lòng đất, sự xâm nhập, thẩm thấu nước ngầm vào 
mạng lưới v.v. gây khó khăn cho việc xác định tính chất thành phần, lưu lượng nước 
thải, cũng như hiệu suất xử lý của trạm. 
Sự thay đổi tính chất thành phần của nước thải đô thị không chỉ phụ thuộc vào đặc 
điểm thời gian, các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, các mùa trong năm… mà còn 
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, sự thay đổi lượng nước mưa đổ về. Để hạn chế sự 
biến động này, chúng ta có thể thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. 
Như vậy lượng nước thải do sinh hoạt sẽ được dẫn về trạm xử lý, còn lượng nước mưa 
chảy tràn đợt đầu sẽ được xử lý bằng các công trình đơn giản trước khi thải ra môi 
trường theo nguyên tắc tự chảy. Vấn đề khó khăn là chúng ta phải kiểm soát được tỷ lệ 
đấu nối của các hộ dân vào mạng lưới thoát nước, cách thức đầu nối, nhằm đảm bảo tỷ 
lệ thu gom nước thải là lớn nhất và tránh ô nhiễm nguồn nước ngầm, bảo vệ môi 
trường nước. 
     Những khu vực ít dân cư sinh sống, việc xây dựng một hệ thống thu gom nước thải 
thì rất tốn kém, vì vậy chúng ta có thể xây dựng các bể tự hoại để xử lý nước thải cho 
từng hộ gia đình (Godart,2001), hoặc nước thải được phân loại ngay từ nguồn phát 
sinh (nước đen, nước xám, vàng) như đã được thực hiện ở Thụy sỹ và Đức, (Wilderer, 
2004 ; Green and al, 2005), cũng như ở châu Á (Malisie and all,2007) và ở Mỹ 
(Lamichhane and Bablock, 2013). Những hệ thống tự hoại này cho phép xử lý nước 
thải từ các hộ gia đình riêng lẽ trước khi xả ra trong môi trường đất. Lượng chất ô 
nhiễm còn sót lại sẽ được các vi khuẩn có sẵn trong môi trường đất loại bỏ nó trong 
môi trường tự nhiên. 
     Nước thải đô thị có nguồn gốc từ nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình, nước thải 
các nhà máy, bệnh viện, nước thải dịch vụ và lượng nước mưa chảy tràn. Vì vậy chúng 
có thể chứa đựng rất nhiều chất ô nhiễm khác nhau, dưới dạng chất rắn, chất lở lửng, 
và chất hòa tan cũng như các chất ô nhiễm micro. Đặc điểm các chất ô nhiễm được 
chia thành các loại như sau (Henze and Ledin, 2001) : Các chất hữu cơ ( dễ bị phân 
hủy sinh học hay khó bị phân hủy sinh học) ; các chất dinh dưỡng (nito, phospho) ; các 
vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm) ; Các loai ion (cation, anion) ; các chất ô nhiễm 
micro (các kim loại nặng, các chất vô cơ, khoáng, chất có nguồn gốc từ thuốc chữa 
bệnh, diệt cỏ…) loại này chỉ chiếm một hàm lượng nồng độ rất thấp nhưng khả năng 
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tác động tới chất lượng môi trường nước thì rất lớn và ảnh hưởng tới khả năng xử lý 
nước thải. Việc nghiên cứu về đặc điểm nước thải , về tính chất, thành phần, lưu lượng 
ở các đô thị khác nhau sẽ góp phần phân loại, định hình tính chất nước thải, thiết kế thi 
công mạng lưới phù hợp cũng như nâng cao hiệu quả thu gom, hiệu suất xử lý của các 
công trình xử lý nước thải. 
       Hệ thống thoát nước ở các đô thị của Việt nam hiện nay chủ yếu là hệ thống thoát 

nước chung, phần lớn được xây dựng từ rất lâu, chủ yếu để phục vụ việc thu gom 
lượng nước thải, nước mưa cho các khu vực trung tâm thành phố, chống ngập úng ở 

một số tuyến đường. Tuy nhiên với tốc độ của đô thị hóa việc các công trình xây dựng, 
những tuyến đường mới được xây dựng, việc đấu nối hệ thống thoát nước giữa lưu vực 

cũ và mới còn nhiều bất cập, tỷ lệ đấu nối mạng lưới cấp 3 thấp, điều đó dẫn tới khả 
năng tiêu thoát nước cho các đô thị còn hạn chế. Ở một số thành phố đã có chủ trương 

xây dựng hệ thống thoát nước riêng ở các khu đô thị mới, nhằm đảm bảo mạng lưới 
thoát nước bền vững. Hiện nay chưa có nghiên cứu đầy đủ để đánh giá tình hình về 

mạng lưới thoát nước, tính chất thành phần nước thải, công nghệ xử lý nước thải đang 
áp dụng cho các đô thị Việt nam, để làm cơ sở lựa chọn hình thức tổ chức thoát nước, 
công nghệ xử lý phù hợp cho các đô thị hiện nay và trong tương lai.  

       Hệ thống thoát nước của thành phố Đà nẵng là hệ thống thoát nước chung dùng để 
thu gom, vận chuyển nước thải sinh hoạt và công nghiệp, nước mưa chảy tràn. Tổng 

chiều dài mạng lưới là 280km, hệ thống được xây dựng khá lâu, bằng mương, cống 
hộp, xây bằng đá hộc, một số tuyến cống được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép. 

Mạng lưới thoát nước tập trung chủ yếu tại quận Hải châu và Thanh khê, các quận Sơn 
trà, Ngũ hành sơn, Liên chiểu đang dần hình thành hệ thống thoát nước. Thoát nước ở 

các khu vực huyện, vùng ít dân cư chủ yếu bằng tự thấm, chảy theo mương dẫn tự 
nhiên. Điều đó dẫn tới rất nhiều bất cập, tỷ lệ thu gom, vận chuyển nước thải không 

cao, năng lực thoát nước và xử lý nước thải hạn chế. 
     Việc kết hợp giữa bể tự hoại với mạng lưới thoát nước bên ngoài (mạng lưới thoát 

nước chung, mạng lưới thoát nước riêng hay hỗn hợp), cũng như việc lựa chọn tổ chức 
thoát nước riêng hay phân tán, vấn đề tái sử dụng nguồn nước, xử lý bùn cặn, tối ưu 

hóa trong vận hành và bảo dưỡng mạng lưới, công trình xử lý nước thải v.v… là 
những vấn đề cần quan tâm giải quyết. 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
Hiện nay, việc tính toán, thiết kế và lựa chọn thiết bị xử lý của trạm xử lý nước thải 

đô thị nhìn chung dựa vào những số liệu cơ bản như là số dân tương đương của đô thị, 
tải lượng ô nhiễm trung bình của người dân, kiểu hệ thống thoát nước vv.. .Tại các 

trạm xử lý nước thải, các công trình đơn vị xử lý vận hành theo chế độ liên tục không 
thay đổi chế độ vận hành, lượng hóa chất sử dụng trong khi lưu lượng, đặc điểm nước 

thải thì thay đổi theo các loại hình đô thị khác nhau, theo không gian và thời gian vì 
vậy gây ra việc lãng phí trong quá trình thiết kế và vận hành các trạm xử lý nước thải. 



Đề tài cấp Bộ _ Mã số: B2016-DNA-31-TT _ Báo cáo cuối kỳ 
 

3 
 

Việc dựa vào đặc điểm các kiểu đô thị, dự đoán được sự thay đổi đặc tính, lưu 
lượng nước thải sẽ giúp quá trình xử lý được tối ưu hóa, góp phần làm giảm chi phí và 

tăng hiệu quả của trạm xử lý nước thải. 

Do đó, tôi đề xuất đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi thành phần và tính chất nước thải đô 
thị thành phố Đà nẵng theo thời gian và không gian nhằm tối ưu hóa  về kinh tế và môi 

trường nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải đô 
thị thành phố” 

3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Xác định được mối liên hệ giữa thành phần, tính chất, lưu lượng nước thải ở các 

khu vực không gian đô thị khác nhau về quy mô dân số, diện tích, điều kiện văn hóa 
và kinh tế xã hội.  

- Xác định được mối liên hệ giữa thành phần, tính chất, lưu lượng nước thải của các 

khu vực đô thị theo thời gian, thời tiết và khí hậu 

4. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Cách tiếp cận 

       + Kế thừa các kết quả, phương pháp nghiên cứu đã được thực hiện trong và ngoài 

nước liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

       + Khảo sát điều tra đặc điểm kinh tế xã hội của các lưu vực thoát nước ở các kiểu 

đô thị đã lựa chọn 

       + Phân tích đặc điểm thành phần, lưu lượng nước thải ở các hình thái đô thị khác 

nhau 

       + Tìm mối liên quan giữa đặc điểm thành phần nước thải với các kiểu hình thái đô 

thị khác nhau 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

        Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

      + Phương pháp điều tra, khảo sát: khảo sát, điều tra đặc điểm địa lý, điều kiện 
kinh tế, văn hóa, xã hội của các đô thị. Khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải ở các lưu vực trên địa bàn thành phố Đà nẵng.. 

      + Phương pháp lấy mẫu, phân tích: áp dụng trong quá trình lấy mẫu nước thải và 

phân tích chất lượng nước thải ở các đô thị. 

      + Phương pháp thống kê: thống kê, thu thập các tài liệu, số liệu liên quan đến điều 

kiện kinh tế, dân số, văn hóa xã hội của các hình thái đô thị đã chọn, thống kê về sự 
biến đổi theo thời gian và không gian của tính chất thành phần nước thải thu thập được 

ở các lưu vực 
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      + Phương pháp kế thừa: kế thừa các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, có 
thể áp dụng trong nghiên cứu khoa học. 

5. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

         + Quy mô dân số, cơ cấu xã hội, vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế, văn hóa của đô thị 

         + Hệ thống thoát nước của lưu vực và công nghệ xử lý nước thải 

         + Tính chất, thành phần, lưu lượng nước thải đô thị 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

        + Nước thải lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

        + Nước thải lưu vực quận Hải Châu 

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
     Nội dung 1: Thu thập các số liệu, tài liệu liên quan về dân số, đặc điểm phân bố dân 
cư, đặc điểm địa lý, tỷ lệ sử dụng đất của đô thị, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội của 

các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu 

Nội dung 2: Khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, phân tích tính chất thành 
phần nước thải, công nghệ xử lý nước thải tại 2 lưu vực đã lựa chọn. 

Nội dung 3: Đánh giá về đặc tính, thành phần và lưu lượng nước thải ở các quận trên 
địa bàn thành phố Đà nẵng. Nhận biết sự thay đổi đặc điểm nước thải ở các kiểu đô thị 

khác nhau theo thời gian và không gian. 

Nội dung 4: Thiết lập một phương pháp đơn giản để đánh giá tính chất, thành phần và 
lưu lượng nước thải đô thị, dự báo những sự thay đổi của nó theo thời gian và không 

gian khi biết được thông tin về cơ cấu đô thị, về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, văn hóa 
xã hội của đô thị đó 

Nội dung 5: Phân tích số liệu, viết và hoàn thành báo cáo nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU 
VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1. Khái quát về vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Hệ thống thoát nước đô thị 
Hệ thống thoát nước ở các đô thị Việt Nam hiện nay đều là loại hệ thống thoát 

nước chung, phần lớn đã hình thành từ lâu, chủ yếu để phục vụ tiêu thoát nước thải các 
khu vực trung tâm, tiêu thoát nước bề mặt, chống úng ngập dọc các tuyến đường phố, 

rồi dần dần, các công trình xây dựng mọc lên và đấu nối đường xả nước thải vào đó, 
tạo nên một hệ thống thoát nước chung với tình trạng xây dựng, vận hành chắp vá, 

không đáp ứng được nhu cầu. Nhiều nơi, các tuyến cống có cao độ không được kiểm 
soát, gây lắng cặn và úng ngập, gâp nhiều khó khăn trong quản lý vận hành, bảo 

dưỡng và cải tạo. Một số dự án thoát nước đô thị đã triển khai áp dụng phương án 
thoát nước riêng, điển hình là dự án thoát nước thành phố Buôn Ma Thuột (nguồn vốn 

Đan Mạch, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 từ năm 2008), dự án cấp nước và vệ sinh cho 
các thị trấn nhỏ ở Việt Nam (nguồn vốn Phần Lan).  

Các đô thị lớn của Việt Nam chủ yếu được hình thành trên vùng đồng bằng phù 
sa, bị ảnh hưởng bởi chế độ triều hoặc dao động mực nước theo mùa ở các vùng sông 

biển xung quanh, dẫn đến việc tiêu thoát nước tự nhiên trở nên khó khăn vào mùa 
mưa. Do vậy, úng ngập đô thị được xem là vấn đề hàng đầu của thoát nước đô thị. Vào 

mùa mưa, khoảng 30% diện tích các đô thị vùng đồng bằng sông Hồng bị ngập do 
mưa lớn, với thời gian ngập thường kéo dài từ 1 – 12 tiếng. Mặc dù hệ thống thoát 

nước ở các khu đô thị hay ngập được nạo vét, khơi thông dòng chảy thường xuyên, 
tình trạng ngập úng vẫn xảy ra, bởi các nguyên nhân sau: 

- Các kênh tiêu và cống tiêu bị chặn do quá trình xây dựng, do xây dựng trái 
phép hoặc không quy hoạch; 

- Nhiều hồ và ao đã bị lấp để xây nhà và làm đường, làm giảm năng lực trữ và 
tiêu thoát nước mưa; 

- Với mật độ nhà ở và đường xá bê tông hóa cao, lưu lượng nước mưa tăng 
nhanh, do mất thảm thực vật, cây xanh có khả năng làm chậm dòng chảy và thấm; 

- Tình trạng xả phế thải bừa bãi, không kiểm soát được cũng gây ra tình trạng 
tắc nghẽn dòng chảy nước mưa trong hệ thống thoát nước.  

- Có nhiều hộ gia đình có nhà tiêu tự hoại nhưng lại không được đấu nối vào hệ 
thống cống chung, do không có mạng lưới cống trong các ngõ. Kết quả là nước thải 

chảy vào các rãnh hở hoặc chảy ra xung quanh hoặc ngấm vào ñất. 
- Một số hộ gia đình có nhà vệ sinh dội nước, xả thẳng chất thải vào cống chung 

mà không qua bể tự hoại hay các công trình xử lý cục bộ khác. 
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- Các bể tự hoại nói chung thường có dung tích nhỏ, trong khi việc hút bùn 
không được thực hiện định kỳ. Nhiều hộ gia đình hàng chục năm không hút bùn bể tự 

hoại của mình. Nước thải, do vậy, được xả vào các cống chung, có lẫn theo bùn từ các 
bể phốt, khiến các cống dễ bị lắng cặn và nặng mùi xú uế, nhất là vào mùa khô. 

Tại hầu hết các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng và các thành phố cấp tỉnh khác, nền đất không thấm nước và các hộ gia đình 

không thể áp dụng các giải pháp thoát nước tại chỗ được. Do vậy, họ không có cách 
nào khác ngoài việc thoát nước ra chỗ khác, thường là vào đường cống trước nhà. Đấu 

nối hộ gia đình vào hệ thống thoát nước thường không được thiết kế và thực hiện đúng 
kỹ thuật. Việc các hộ gia đình tự đấu nối để thoát nước thải vào hệ thống cống công 

cộng xảy ra phổ biến ở Việt Nam, dẫn đến tình trạng ô nhiễm mùi ở nhiều khu vực 
xung quanh nhà. Trong khi đó, tỷ lệ đấu nối hộ gia đình vào hệ thống thoát nước công 

cộng ở các thị trấn nhỏ vùng sâu vùng xa, khu vực ven đô và trong các đô thị miền 
Trung lại rất thấp do nền đất chủ yếu là cát cho phép thấm nước tốt. Khảo sát của 

Ngân hàng Thế giới ở Đà Nẵng năm 2012 cho thấy khu vực miền Trung có tỷ lệ đấu 
nối vào hệ thống thoát nước dưới 10%, hầu hết các bể tự hoại đều có giếng thấm để 

thoát nước. [1] 
Hiện nay, hệ thống thoát nước thải tại Đà Nẵng chủ yếu là hệ thống thoát nước 

chung. Nước thải của thành phố được thu gom bằng tuyến cống bao ven biển, ven 
sông, ven hồ, ven kênh qua các giếng chuyển dòng, chỉ có một phần rất ít các khu quy 

hoạch mới là hệ thống thu gom riêng, thu gom chuyển về trạm xử lý nước thải tập 
trung.  

Đối với hệ thống thoát nước mặt, Đà Nẵng có 5 lưu vực thoát nước chính. 
Riêng khu vực phía Nam thành phố do chưa phát triển đô thị nên chủ yếu thoát nước 

theo địa hình tự nhiên và các vị trí trũng thấp sau đó chảy ra sông, hồ, ao. Với hệ thống 
thoát nước thải và nước mặt tập trung như hiện nay tại Đà Nẵng chưa thể đảm bảo cho 

thành phố thoát khỏi ngập úng trong mùa mưa. 
Các cửa xả ven sông, ven biển thường xuyên bị ảnh hưởng của thủy triều, cát 

lấp CSO, nước thải thường xuyên đổ ra biển, sông, ao hồ đô thị gây ô nhiễm. Hệ thống 

thoát nước chung tại các khu vực đô thị cũ xuống cấp nên nước ngầm chảy vào hệ 
thống thoát nước, chuyển đến trạm xử lý gây tốn kém cho công tác vận hành. Hệ thống 

thoát nước chung chưa tính toán đến các yếu tố kỹ thuật về chuyển tải nước thải (vận 
tốc lắng cặn chưa đảm bảo) nên chất hữu cơ lắng đọng nhiều trong cống gây mùi hôi 

tại các cửa thu nước ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chưa quản lý được  tình 
trạng đấu nối các hộ gia đình nên việc triển khai thoát nước riêng hoàn toàn cho khu 

vực đô thị trong tương lai rất khó khả thi và tốn kém. Hệ thống thoát nước mặt khu 
vực trung tâm thường xuyên ảnh hưởng của thủy triều, hệ số mặt phủ tăng so với thiết 

kế ban đầu nên khả năng thoát nước bị ảnh hưởng rất lớn. 
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Năm 2015, Đà Nẵng có 58 điểm ngập, trong đó nổi bật các điểm nóng ngập úng 
gồm tuyến cống đường Quang Trung, tuyến cống đường Hàm Nghi, các cống thoát 

nước khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh – Lê Đình Lý, mương tạm từ đường Lê Tấn 
Trung đến cống Thọ Quang – biển Đông… Đây là những điểm có cao trình thấp trũng 

hơn so với khu vực xung quanh hoặc các mương cống bị lấp lâu ngày nên khi có mưa 
lớn sẽ xảy ra tình trạng ngập úng. Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng tại Đà Nẵng còn 

do các nguyên nhân chủ quan như hệ thống thoát nước bị tắt nghẽn gâp ngập úng rộng 
như khu dân cư Hòa Xuân, Quan Nam – Thủy Tú, dự án triển khai không đồng bộ 

hoặc dở dang như tuyến đường Hòa Phong đi Hòa Tiến quá ít cống thoát lũ dù chắn 
ngang một lưu vực rộng lớn, cống Yên Thế - Bắc Sơn có khẩu độ cống nhỏ thường 

gây ngập tuyến quốc lộ 1A qua Đà Nẵng tại đây, khu vực dân cư hiện trạng hoặc chỉnh 
trang nhưng cao trình và đấu nối thoát nước chưa hợp lý, khu vực chưa có hệ thống 

thoát nước hoặc dự án chưa triển khai như khu vực hồ Thạc Gián – Vĩnh 
Trung…Ngoài ra, còn một số điểm chưa hết ngập do hạn chế nguồn kinh phí, phân kỳ 

đầu tư và xử lý từng bước, một số điểm ngập liên quan nguồn vốn Trung ương và liên 
quan dự án Phát triển bền vững. Với các điểm ngập nặng, Đà Nẵng chỉ đang dừng lại ở 

mức xử lý tạm thời, thông qua hoạt động nạo vét với kinh phí được cấp hạn chế. Một 
số khu vực đã xác định rõ khả năng ngập úng nặng, nhưng đơn vị quản lý vẫn chưa 

nhận được chủ trương đầu tư cải tạo và nguồn kinh phí thực hiện nạo vét nên trong 
mùa mưa vẫn tiếp tục hiện tượng ngập cục bộ. [5] 

1.1.2. Công nghệ xử lý nước thải đô thị 
Tính đến cuối năm 2016 cả nước có 802 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt với 

tỷ lệ đô thị hóa trung bình đạt 36,6%. Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt 
Nam đến năm 2025, dân số đô thị năm 2020 khoảng 44 triệu người, chiếm 45% dân số 

cả nước, năm 2025 tăng lên 52 triệu người, chiếm 50%. Theo Bộ Xây dựng, cả nước 
hiện có 37 nhà máy xử lý nước thải tập trung ở đô thị với tổng công suất xử lý nước 

thải đạt 890.000 m3/ngày đêm. Tỷ lệ xử lý đạt khoảng 12-13%. [3] 
Về công nghệ xử lý nước thải đối với các trạm xử lý nước thải tập trung, công 

nghệ phổ biến được áp dụng là công nghệ bể aeroten với bùn hoạt tính. Một số dự án 
áp dụng công nghệ xử lý nước thải chi phí thấp, với hồ sinh học, như dự án thoát nước 

đô thị các tỉnh ven biển miền Trung (Đồng Hới, Lăng Cô,…) của Ngân hàng Thế giới, 
dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bình Tân (nguồn vốn Bỉ) ở Thành phố Hồ Chí 

Minh,… Một số dự án đã mạnh dạn áp dụng công nghệ mới: aeroten hoạt động (SBR) 
theo mẻ như trạm xử lý nước thải Hạ Long và Bãi Cháy, Quảng Ninh, thuộc dự án vệ 

sinh 3 thành phố với nguồn vốn Ngân hàng Thế giới, dự án trạm xử lý nước thải Yên 
Sở, hay kết hợp bể aeroten hoạt động theo mẻ và hồ sinh học (trạm xử lý nước thải Bãi 

Cháy, Quảng Ninh). Phương thức xử lý nước thải phân tán cho các cơ sở dịch vụ, sản 
xuất, cơ sở y tế, các cụm dân cư được áp dụng ngày càng nhiều ở Việt Nam, do nhu 
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cầu đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường đối với nước thải ngày càng chặt chẽ, và ưu 
điểm giảm chi phí xây dựng cống, tính linh hoạt trong đầu tư và quản lý. Bên cạnh các 

sản phẩm nhập ngoại, đã xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm công nghệ xử lý 
nước thải phân tán do các đơn vị trong nước nghiên cứu, phát triển hay Việt Nam hóa, 

như các bể tự hoại kiểu mới bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (Công ty Thoát 
nước đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu), các bể xử lý nước thải phân tán bằng bê tông cốt thép 

với công nghệ bùn hoạt tính, công nghệ lọc sinh học, bioten… của nhiều đơn vị trong 
nước. [1] 

Dưới đây là các chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý của 15 nhà máy XLNT đô thị 
tiêu biểu tại Việt Nam 
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Bảng 1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả xử lý của 15 nhà máy xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam 

ST
T 

Nhà 

máy xử 
lý nước 

thải 

Thành 
phố 

Quá trình 
xử lý 

Hệ 

thống 
thoát 

nước 

BOD 
(mg/L) 

COD 
(mg/L) 

TSS 
(mg/L) 

NH4-N 
(mgN/L) 

T-N 
(mg/L) 

T-P 
(mg/L) 

Colif

orm 
(MP

N/10
0ml) 

Tiêu chuẩn 
áp dụng 

Vào Ra Vào Ra Vào Ra Vào Ra Vào Ra Vào Ra Ra  

1 
Kim 
Liên 

Hà Nội 

AAO Chung 115 9 145 18 85 5 18 - 40 17 6.5 1.7 0 
TCVN5945
-2010, B 

2 
Trúc 
Bạch 

AAO Chung 135 8 155 15 85 5 - - 34 16 6.5 1 0 
TCVN5945
-2010, B 

3 

Bắc 

Thăng 
Long 

AAO Chung 85 12 135 16 65 8 - - 38 12 5.4 0.85 100 
QCVN40-
2011, A 

4 Yên Sở 
Bể sinh học 
theo mẻ 

Chung 45 6 132 24 51 10 28 0.5 34 8 7.2 6.5 - 
QCVN40-
2011, B 

5 
Bình 
Hưng Tp. Hồ 

Chí 
Minh 

Hồ sinh học Chung 42 3 135 30 103 7 - - 11 7   175 
QCVN14-
2008, B 

6 

Bình 
Hưng 

Hòa 

Bùn hoạt 
tính truyền 

thống 

Chung 78 10 203 50 49 18 17.9 3.3 - -   - 
QCVN14-
2008, B 

7 Sơn Trà 
Đà 

Nẵng 

Hồ yếm khí Chung 37 25 67 49 38 19 - - 18 14 1.7 1.4 - 
QCVN40-

2011, B 8 
Hòa 

Cường 
Hồ yếm khí Chung 63 31 115 60 59 23 - - 23.6 18.6 1.9 1.5 - 
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9 Phú Lộc Hồ yếm khí Chung 96 37 169 73 71 23 - - 28.3 21.4 2.2 1.8 - 

10 

Ngũ 
Hành 

Sơn 

Hồ yếm khí Chung 31 22 60 44 27 16 - - 15.6 12.9 1.4 1.1 - 

11 
Bãi 

Cháy Quảng 
Ninh 

Bể sinh học 

theo mẻ 
Chung 36 20 80 32 196 11 1.3 0.79 - - - - 13  

12 
Hà 

Khánh 

Bể sinh học 

theo mẻ 
Chung 45 23 68 68 41 35 1.1 1 - - - - 43  

13 Đà Lạt Đà Lạt 

Bể lắng hai 

vỏ + Lọc 
nhỏ giọt 

Riêng 380 14 604 65 792 82 68 25.6 95 30 19.7 9 - 
QCVN40-

2011, B 

14 

Buôn 

Ma 
Thuột 

Buôn 

Ma 
Thuột 

Hồ ổn định 
nước thải 

Riêng 336 45 564 98 286 76 36.4 32 93.7 23 11.2 4.3 
1500
0 

QCVN40-
2011, B 

15 
Bắc 
Giang 

Bắc 
Giang 

Kênh oxy 
hóa 

Chung 90 - 120 25 - - - - - - - - - 
QCVN14-
2008, B 

QCVN40:2011/BTNMT, cột A  30  75  50  5  20  4 3000  

QCVN40:2011/BTNMT, cột B  50  150  100  10  40  6 5000  

Nguồn: [1] 
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Từ bảng 1, ta có thể thấy hai nhà máy xử lý nước thải ở Đà Lạt và Buôn Ma 
Thuột tiếp nhận nước từ hệ thống thoát nước riêng có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so 

với các nhà máy tiếp nhận nước từ hệ thống thoát nước chung. Nhà máy xử lý nước 
thải Đà Lạt sử dụng công trình xử lý bậc một/bậc hai là bể lắng hai vỏ đi kèm với hệ 

thống lọc sinh học nhỏ giọt, trong khi nhà máy xử lý nước thải Buôn Ma Thuột sử 
dụng hồ ổn định nước thải (công nghệ WSP). Mặc dù các nhà máy xử lý nước thải này 

đều đáp ứng được các tiêu chuẩn thải về nồng độ BOD, COD, tổng chất rắn lơ lửng, 
tổng ni-tơ, nhưng hiệu quả xử lý A-mô-ni của các nhà máy này còn hạn chế, như đề 

cập trong bảng trên. [1] 
Hiện ở các đô thị Việt Nam còn rất thiếu các trạm xử lý nước thải. Tuy nhiên ở 

nhiều nơi, một số trạm xử lý nước thải đã được xây dựng lại hoạt động không hết công 
suất, do việc đầu tư không đồng bộ, thiếu cống thu gom nước thải nên không có nước 

thải chảy về trạm xử lý. Nhiều nơi hạn chế, giảm thiểu chi phí, vận hành trạm xử lý 
không đúng chế độ thiết kế. Nhìn chung, chưa có một nghiên cứu đầy đủ, đánh giá tình 
hình áp dụng công nghệ xử lý nước thải ở các đô thị Việt Nam và làm cơ sở để định 

hướng áp dụng các công nghệ phù hợp trong tương lai. 

 

Hình 1. Công suất hoạt động thực tế và công suất thiết kế của 15 nhà máy xử lý nước 
thải đô thị tại Việt Nam. [1] 

Từ hình 1 ta có thể thấy công suất hoạt động thực tế tại nhà máy XLNT Ngũ 
Hành Sơn và Bình Hưng cao hơn nhiều so với công suất thiết kế. Riêng tại các nhà 

máy XLNT Bắc Thăng Long Vân Trì, Yên Sở, Bình Hưng Hòa lại có công suất hoạt 
động thực tế thấp hơn rất nhiều so với công suất thiết kế, điều này gây lãng phí một 

khoản chi phí rất lớn trong đầu tư xây dựng công nghệ. 
Ngoài ra, hệ thống thoát nước riêng có tỷ lệ đấu nối hộ gia đình trực tiếp vào 

cống thoát nước cao (không qua bể tự hoại), do vậy nước thải đầu vào có nồng độ chất 
ô nhiễm cao hơn nhiều so với nước thải chảy trong hệ thống thoát nước chung. Tuy 

nhiên, hiện nay khi thiết kế công trình xử lý và lựa chọn công nghệ chính quyền vẫn 
tính nồng độ chất ô nhiễm trong hai hệ thống này như nhau.  
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Riêng tại Đà Nẵng, lưu lượng nước thải sinh hoạt hiện nay thải ra trên 200.000 
m3/ngày đêm. Với 5 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nhưng công nghệ xử lý 

vẫn lạc hậu nên chỉ giải quyết tối đa từ 30-50% lưu lượng nước thải sinh hoạt hằng 
ngày. Vì vậy, tình trạng ô nhiễm do các nhà máy xử lý nước thải gây ra còn phổ biến, 

trong đó chủ yếu là mùi hôi. [4] 
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay hầu hết tập trung ở các 

quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ... Tại quận Ngũ Hành Sơn chỉ thực hiện 
được ở các phường Mỹ An, Khuê Mỹ. Riêng quận Liên Chiểu chỉ đạt khoảng 20%.  

Để giải quyết tốt hơn vấn đề xử lý nước thải, từ đầu năm 2016, thành phố đã 
đầu tư, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Phú Lộc có công suất 

40.000m3/ngày đêm. Đồng thời, thành phố cũng đã đầu tư xây dựng mới nhà máy xử 
lý nước thải Sơn Trà để xử lý nước thải tại khu vực Sơn Trà và Khu công nghiệp dịch 

vụ thủy sản Thọ Quang. Ngoài ra, thành phố đang nâng cấp trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân lên 60.000m3/ngày đêm để bơm nước thải từ Hòa Cường về xử lý, tránh sốc tải 
cho Trạm xử lý nước thải Hòa Cường. [4] 

Các trạm XLNT tại Đà Nẵng đang dần được nâng cấp và cải tạo nhằm đáp ứng 
yêu cầu xử lý hiện nay. Riêng trạm XLNT Hòa Cường và Ngũ Hành Sơn vẫn đang áp 

dụng công nghệ kỵ khí, hiệu suất xử lý tại hai trạm XLNT này tương đối thấp, không 
đảm bảo yêu cầu theo quy định trước khi xả ra môi trường, thường xuyên phát sinh 

mùi tại các trạm xử lý. Cần phải cải tiến công nghệ để hai trạm XLNT Hòa Cường và 
Ngũ Hành Sơn đảm bảo yêu cầu xử lý hiện nay. 

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ xử lý nước thải được áp dụng tại Việt Nam từ 
đơn giản đến phức tạp, như công nghệ AAO được áp dụng tại các nhà máy xử lý nước 

thải ở thành phố Hà Nội, công nghệ hồ yếm khí tại các nhà máy xử lý nước thải tại Đà 
Nẵng, công nghệ bể sinh học theo mẻ tại Quảng Ninh, công nghệ bùn hoạt tính truyền 

thống tại thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ mương Oxy hóa tại Bắc Giang.  

1.2. Điều kiện tự nhiên tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 

Ngũ Hành Sơn 

1.2.1. Vị trí địa lý 
Lưu vực quận Hải Châu là lưu vực có tọa độ địa lý nằm ở 108o2’ kinh độ Đông, 

16o03’ vĩ độ Bắc. Ranh giới hành chính được xác định: phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, 
phía Tây giáp quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ, phía Đông giáp quận Sơn Trà và 

quận Ngũ Hành Sơn, phía Nam giáp quận Cẩm Lệ. Lưu vực quận Hải Châu có diện 
tích 23,29 km2, chiếm 1,66% diện tích toàn thành phố gồm có 13 đơn vị hành chính 

cấp phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa 
Thuận Tây, Hoà Thuận Đông, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa 
Cường Nam, Hòa Cường Bắc. [15] 
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 Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn bao gồm hai phường Mỹ An và 
Khuê Mỹ với diện tích gần 8.79 km2. Phía bắc giáp với quận Sơn Trà, phía nam giáp 

với phường Hòa Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp với Sông Hàn. [13] 

1.2.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 
Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có địa 

hình tương đối bằng phẳng, với độ cao trung bình từ 1,5 đến 2m so với mực nước biển. 
Địa hình có thể chia làm 3 dạng sau: 

- Địa hình cao tương đối bằng phẳng, dốc dần từ Tây sang Đông, loại địa hình 
này chiếm 90% tổng diện tích tự nhiên. 

- Địa hình thấp: đây là các bãi ven sông Hàn và Vịnh Đà Nẵng, độ cao trung 

bình 0,5m đến 1m, có chu kỳ ngập lụt khoảng 1% đến 2%. Loại này diện tích chiếm 
khoảng 7 - 8% tổng diện tích tự nhiên. 

- Địa hình gò đồi do cát bồi tích lâu đời. Loại này chiếm diện tích rất ít, khoảng 

2 – 3% tổng diện tích toàn quận Hải Châu, tập trung phía Tây, độ cao trung bình 6m. 
[11] 

1.2.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 
- Khí hậu: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ảnh hưởng của gió Tây Nam và Đông Bắc 

không mạnh nên khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ cao và ít biến động. Mỗi năm có 
hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1-9, mùa mưa từ tháng 10-12. Nhiệt độ trung bình 

hàng năm khoảng 25oC , cao nhất là vào tháng 6, 7, 8 trung bình từ 28oC-30oC, thấp 
nhất vào các tháng 12, 1, 2 trung bình từ 18-23oC, thỉnh thoảng có những đợt rét đậm 

nhưng không kéo dài. Độ ẩm không khí trung bình là 83,4%, cao nhất là tháng 10, 11 
trung bình 86,67%, thấp nhất vào các tháng 6, 7 trung bình từ 76,67% - 77,33%. [11] 

- Thủy văn: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn bị ảnh hưởng rất lớn bởi dòng Sông Hàn. Đây là khu vực hạ lưu của sông Vu Gia 
và sông Thu Bồn, có mực nước cao nhất là + 3,45m (năm 1964) và mực nước thấp 
nhất là 0,25m. Sông Hàn cũng mang đặc thù chung của các sông duyên hải miền 

Trung ngắn, biên độ dao động mực nước và lưu lượng nước lớn. Mùa mưa nước sông 
dâng lên cao nhanh gây ngập các dãy đất sát bờ sông nhưng trong thời gian ngắn. Mùa 

khô nguồn sinh thủy hẹp, mực nước sông xuống thấp gây nhiễm mặn vùng cửa sông 
thời gian kéo dài khoảng một tháng. [11] 

1.2.4. Tài nguyên thiên nhiên 
- Tài nguyên đất: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 

Hành Sơn có các loại đất khác nhau: cồn cát và đất cát ven biển, đất mặn, đất phèn, đất 
phù sa, đất xám bạc màu và đất xám, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng...  
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  - Tài nguyên nước: Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của lưu 
vực quận Hải Châu và phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu lấy từ sông Cẩm 

Lệ, sông Vĩnh Điện, nhìn chung đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt 
của người dân. Vùng biển Đà Nẵng có trữ lượng hải sản khá lớn, phân bố tập trung ở 

vùng nước có độ sâu từ 51m - 200m chiếm 40%, độ sâu 50m chiếm 31,1%, vùng nước 
sâu trên 200m chỉ chiếm 20,5% khả năng khai thác. Hiện nay, trữ lượng hải sản, trữ 

lượng cá ven bờ ở độ sâu dưới 50m đặc biệt dưới 30m trở vào đã khai thác quá mức 
cho phép, tuy nhiên việc khai thác nguồn lợi ven bờ đã được hạn chế nhằm bảo vệ môi 

trường sinh thái biển và phục vụ du lịch. 
  - Tài nguyên khoáng sản: Cảng sông Hàn có thể tiếp nhận tàu từ 5 đến 10 ngàn 

tấn, đặc biệt có Cảng cá Thuận Phước thuận lợi cho việc hậu cần, khai thác tài nguyên 
khoáng sản. Ngoài ra vùng biển Đà Nẵng đang được tiến hành thăm dò dầu khí, chất 

đốt… 

1.3. Đặc điểm kinh tế và xã hội tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn 

1.3.1. Cơ cấu dân số 
Tại lưu vực quận Hải Châu, dân số năm 2016 là 211.795 người. Mật độ dân số 

là 9.094 người/km2. Dân số trong độ tuổi lao động của quận là 136.267 người chiếm 
65% dân số chủ yếu là lao động trẻ dưới 40 tuổi, số người không có việc làm chiếm 

khoảng 5% so với lực lượng lao động. Số lao động nông nghiệp giảm dần qua các 
năm, cụ thể biểu hiện ở năm 2016 số lao động làm việc trong ngành nông nghiệp – 

thủy sản chiếm 0.49%, trong ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 45.39%, ngành 
dịch vụ - thương mại chiếm 54.12%. [14], [15]. 

 Bảng 2. Cơ cấu lao động tại lưu vực quận Hải Châu năm 2016 

Năm Dân số (người) 
Nông nghiệp - 
thủy sản (%) 

Công nghiệp - 
xây dựng (%) 

Dịch vụ - 
thương mại (%) 

2012 202,271 0.51 45.57 53.92 

2013 204,762 0.49 45.39 54.12 

2014 206,563 0.47 45.18 54.35 

2015 209,641 0.45 45.01 54.54 

2016 211,795 0.43 44.82 54.75 

(Nguồn: [15]) 

Quan điểm và định hướng phát triển kinh tế tại lưu vực quận Hải Châu là “dịch 

vụ - công nghiệp – thủy sản”, biểu hiện cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ 
trong nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tỷ trọng ngành dịch vụ thương 

mại chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75.38%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ 
trọng thứ hai với 24.98%, ngành nông nghiệp thủy sản chiếm 0.09%. [15] 
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 Bảng 3. Cơ cấu kinh tế tại lưu vực quận Hải Châu năm 2016 

Năm Dân số (người) 
Nông nghiệp - 
thủy sản (%) 

Công nghiệp - 
xây dựng (%) 

Dịch vụ - 
thương mại (%) 

2012 202,271 0.12 26.63 73.25 

2013 204,762 0.11 26.13 73.76 

2014 206,563 0.1 25.49 74.41 

2015 209,641 0.09 24.98 74.93 

2016 211,795 0.08 24.27 75.65 

(Nguồn:[15]) 

  Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn dân số năm 2016 là 46.517 người, 
mật độ dân số là 5.292 người/km2 . Lưu vực có vị trí và điều kiện thuận lợi cho việc 

phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng. [13] 

1.3.2. Hiện trạng sử dụng đất 
Tại lưu vực quận Hải Châu, đất chuyên dùng chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số 

các loại đất. Đất ở chỉ bằng khoảng 1/3 đất chuyên dùng. Loại đất có tỷ lệ thấp nhất là 
đất cơ sở tín ngưỡng. Đất chưa sử dụng cũng chiếm một phần không nhỏ trong lưu vực 
nghiên cứu. Tỷ lệ các loại đất được thể hiện trong hình 1.6 

 

Hình 2. Tỷ lệ phần trăm theo các loại đất tại lưu vực quận Hải Châu [15] 

 Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, đất ở chiếm tỷ lệ lớn nhất với 
31.1%, tiếp đến là đất có mục đích công cộng chiếm 22.01%. Loại đất chiếm tỷ lệ thấp 

nhất là đất nghĩa trang, nghĩa địa, tiếp đến là đất dành cho cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 
Tỷ lệ các loại đất được thể hiện trong hình 3 
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Hình 3. Tỷ lệ phần trăm theo các loại đất tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 
Sơn. [13] 

 Ngoài ra, qua cách thống kê các loại đất theo đối tượng sử dụng, có thể thấy 

được tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn loại đất do cộng đồng dân cư và 
các tổ chức được sử dụng với tỷ lệ cao nhất, sau đó mới đến loại đất dùng cho hộ gia 

đình, cá nhân trong nước. Tỷ lệ các loại đất được phân chia theo đối tượng sử dụng thể 
hiện rõ trong hình 4 

 

Hình 4. Tỷ lệ phần trăm theo đối tượng sử dụng đất tại lưu vực phía đông bắc quận 
Ngũ Hành Sơn. [13] 

1.3.3. Tỷ lệ tăng dân số cơ học 
 Tỷ lệ tăng dân số cơ học tại lưu vực quận Hải Châu là 4.76%, thấp hơn rất 
nhiều so với tỷ lệ tăng dân số cơ học tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

Tỷ lệ tăng dân số cơ học được thể hiện trong hình 5 
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Hình 5. Tỷ lệ tăng dân số cơ học năm 2016 tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. [13], [15]. 

1.3.4. Thương mại - Dịch vụ 
Tại lưu vực quận Hải Châu, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định và chính 

sách đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt, quốc phòng 

an ninh tiếp tục được giữ vững. Lực lượng lao động trên địa bàn quận chiếm tỉ lệ 
khoảng 65% dân số, trong đó chủ yếu là nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp, 

công ty, cán bộ công nhân viên hành chính nhà nước, hộ buôn bán nhỏ, hộ làm nghề 
thủ công, hộ lao động tự do, công nhân… Tổ chức ký cam kết về văn minh thương 

mại, VSATTP đến các cơ sở kinh doanh ăn uống. Qua thẩm định theo Bộ tiêu chí phân 
loại, chấm điểm các nhà hàng, cơ sở ăn uống đạt chuẩn của thành phố, toàn lưu vực có 

341/510 hộ kinh doanh đạt chuẩn. Duy trì hoạt động của các phố chuyên doanh đã 
hình thành và đang xây dựng phố ẩm thực văn minh thương mại Lê Thanh Nghị (đoạn 

Tiểu La-Phan Đăng Lưu). Phối hợp triển khai dự án “Nhà vệ sinh cộng đồng-Thoải 
mái như ở nhà” với 80 doanh nghiệp tham gia đồng thời tích hợp ứng dụng di 

động “Comfort As Home” trên cổng wifi thành phố đã mang lại sự thuận tiện cho du 
khách. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm sống tại các giao điểm trên địa bàn 

quận. Công tác quản lý VSATTP và kinh doanh rau củ quả sạch, tạp hóa được chú 
trọng tiến hành. Triển khai xây dựng chợ đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020, xử lý 

kiên quyết không để phát sinh, tái họp các chợ tạm và hộ kinh doanh thực phẩm tươi 
sống trong nhà. Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về thị trường do sản phẩm 

hải sản hầu như không xuất khẩu được vì ảnh hưởng vụ xả thải của Formosa. Giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng nhẹ 06,5% so với năm 2015 do các ngành chế biến, thực 

phẩm, nước giải khát, may mặc, phục vụ xây dựng,…hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ 10 
cơ sở, doanh nghiệp thiết kế website, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thay đổi công 

nghệ, tham gia hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu,…; tập huấn về “Ứng dụng mã 

số, mã vạch trong tra cứu thông tin hàng hóa” có 900 người tham dự. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, trên lưu vực có nhiều cơ quan, 

cơ sở tôn giáo, đơn vị trường học đóng chân như: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 
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Trường Trung cấp nghề số 05 Bộ Quốc phòng, Trường Trung học Văn hóa - Nghệ 
thuật, Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Miền trung và có các cơ sở tôn giáo như 

Chùa Bà Đa, giáo xứ An Thượng, Tu viện Phaolo, Tu viện Sao Biển…Ngoài ra, trên 
lưu vực còn có 54 khách sạn, 83 nhà nghỉ, 5 resort đạt chuẩn 5 sao, Bệnh viện Phụ Sản 

Nhi và nhiều khu dân cư mới đang được hình thành. Bên cạnh đó có nhiều dự án trọng 
điểm của thành phố đã và đang triển khai thực hiện trên lưu vực, do đó dân số cơ học 

tăng nhanh. Đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp và là lưu vực có nhiều 
dự án giải tỏa đền bù, tái định cư, khu dân cư mới, đất nông nghiệp ngày càng bị thu 

hẹp dẫn đến số người không có việc làm ngày càng tăng, đời sống nhân dân vẫn còn 
nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã và 

đang tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội. Nhờ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời tăng cường 

công tác đảm bảo môi trường văn hóa văn minh du lịch nên lượng khách du lịch đến 
tham quan lưu vực ngày càng tăng cao. Tính đến năm 2013, đã đón 496.342 lượt 
khách đến thăm quan. Môi trường văn hóa văn minh du lịch tiếp tục được cải thiện, 

các hành vi bu bám, chèo kéo khách được ngăn chặn hiệu quả. Các hoạt động thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn sôi động và nhộn nhịp. Các ngành chức năng liên quan 

thường xuyên thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường, kiểm tra việc niêm yết giá 
và bán hàng theo giá niêm yết, kiểm tra hiệu chỉnh phương tiện đo lường và nhãn, mác 

hàng hóa kinh doanh tại các chợ. Năm 2013, giá cả xăng dầu, lãi suất ngân hàng tăng, 
giảm không ổn định đã làm cho nguyên vật liệu sản xuất, chi phí vận tải biến động, 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, công tác di dời giải tỏa đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và hộ sản 

xuất, nhất là các hộ sản xuất đá mỹ nghệ. [12] 

1.3.5. Thủy sản - Nông nghiệp 
Tại lưu vực quận Hải Châu, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi nên ngư dân 

tích cực ra khơi bám biển, sản lượng đánh bắt tăng 6,8% và giá trị sản xuất tăng 5,6% 
so với năm 2015. Do thời tiết thay đổi thất thường nên rất khó khăn trong việc trồng 
trọt. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, do thực hiện việc di dời giải tỏa 
trên diện rộng nên diện tích gieo trồng các loại cây trồng tiếp tục giảm. Năng suất lúa 

đạt 54,66 tạ/ha, sản lượng 1.137 tấn, bắp đạt 56,38 tạ/ha, sản lượng 73,3 tấn, đậu 
phụng 22,55 tạ/ha, sản lượng 248 tấn, rau các loại 79,62 tạ/ha, sản lượng 629 tấn. 

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và tiêm phòng cho gia súc gia cầm 
trên địa bàn được đảm bảo. Tình hình khai thác thủy sản thuận lợi đối với các hộ khai 

thác gần bờ, sản lượng khai thác đạt 680 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 35 ha, 
sản lượng thu hoạch đạt 55 tấn. [12] 
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1.3.7. Quản lý đô thị 
Tại lưu vực quận Hải Châu, công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán thiết kế 

xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách do quận và phường làm chủ đầu tư đúng quy 
định đảm bảo kịp thời gian, tiến độ của dự án. Công tác cấp các loại giấy phép đều 

đúng quy định, 90% kết quả được trả sớm, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tranh 
chấp. Đã hoàn thành cắm lại toàn bộ biển báo lộ giới kiệt hẻm. Công tác quản lý 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, duy tu, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường đạt 
kết quả tốt. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát nhiều điểm đen về an toàn 

giao thống và lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận. Công 
tác trật tự vỉa hè được tăng cường kiểm tra, xử lý và hướng dẫn, nhắc nhở các trường 

hợp vi phạm nên có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè và vứt 
rác thải, xả nước thải không đúng quy định vẫn còn diễn ra, nhất là về ban đêm, một số 

trường hợp vi phạm trật tự xây dựng xử lý chưa triệt để. Công tác kiểm tra, xử lý ô tô, 
xe máy đậu đỗ trên vỉa hè còn gặp khó khăn. Các công trình xây dựng cơ bản được bố 
trí tập trung, không dàn trải, tổ chức đấu thầu, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất 

lượng theo đúng thiết kế đã phê duyệt. Hệ thống văn bản pháp quy đầu tư công ngày 
càng hoàn thiện, các công đoạn đầu tư phải đảm bảo nội dung, quy trình, đảm bảo kỹ-

mỹ thuật của công trình đôi khi làm chậm tiến độ triển khai. Mặt khác, các đơn vị thi 
công chưa thực sự quyết liệt, chậm tăng cường nhân lực, vật lực để tổ chức thi công 02 
ca/ngày để rút ngắn thời gian thi công. Khâu hoàn thiện công trình còn chậm. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, công tác đầu tư xây dựng cơ 
bản trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành chức năng thường xuyên 

kiểm tra, giám sát chất lượng công trình nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hạn 
chế những sai sót trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra, xử lý hố ga hư 

hỏng và vỉa hè sụt lún trên các tuyến đường chính đề nghị sửa chữa kịp thời, đảm bảo 
an toàn giao thông. Tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm ngập úng và có nguy cơ ngập 

úng vào mùa mưa. Tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan của thành phố và 
quận để rà soát lại các dự án khó triển khai trên địa bàn, báo cáo thành phố thông qua 

tổng rà soát quy hoạch trên địa bàn. Đội kiểm tra quy tắc đô thị tiếp tục tập trung cho 
công tác quản lý trật tự đô thị, lặp lại trật tự vỉa hè, kiểm tra và ngăn chặn các trường 

hợp lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, nhất là xây dựng trong khu quy hoạch. Ra 
quân lặp lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường và trật tự bãi biển, xử lý tình trạng chèo 

kéo khách du lịch. [12] 

1.3.8. Chất lượng môi trường 
Tại lưu vực quận Hải Châu, việc vận động người dân tham gia xanh hóa đô thị 

có bước tiến mới, các bồn hoa công cộng được phủ xanh và lắp đặt các thùng rác cảnh 
quan tại nhiều tuyến đường. Việc thu gom rác theo giờ chưa phù hợp với điều kiện 

sinh hoạt của người dân, chưa đảm bảo giờ giấc thu gom theo quy định nên tỷ lệ thu 
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gom rác đến năm 2016 chỉ đạt 95%. Triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi 
trường giai đoạn 2016-2018” ở 03 phường: Phước Ninh, Hải Châu 1, Thuận Phước. 

Triển khai thí điểm phân loại rác thải hữu cơ ở 500 hộ gia đình. Tổ chức ngày Hội 
tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu cho học sinh các 

trường tiểu học, trung học cơ sở. Việc xây dựng trường học theo tiêu chí “Trường học 
xanh” đạt kết quả phấn khởi. Triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn 

quận và lập danh sách các cơ sở kinh doanh, dịch vụ rửa xe phục vụ điều tra tình hình 
khai thác, sử dụng nước dưới đất. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mai táng bằng hình 

thức hỏa táng. Trên lưu vực thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, nhất là các tuyến 
đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý, tỷ lệ đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thấp, theo thống kê của Công ty thoát nước và xử lý nước thải, tỷ lệ đấu nối chỉ 
đạt 65%. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, tăng cường thu gom rác tại các 

nhà hàng, khách sạn, quán ăn phục vụ du lịch. Huy động 500 lượt người tham gia vớt 
được khoảng 50 tấn bèo để khơi thông dòng chảy tại khu vực tổ 30, 31 và 32 phường 
Khuê Mỹ, tổ chức thu gom vận chuyển đến nơi quy định khoảng 120m3 phế thải xây 

dựng giá hạ tại các tuyến đường. Đến năm 2016, tỷ lệ thu gom rác chỉ đạt 83%. Hưởng 
ứng tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, tổ chức ra quân nạo vét 

khơi thông các tuyến mương nên tình trạng ngập úng tại lưu vực giảm đáng kể, tuy 
nhiên vẫn còn vài tuyến đường ngập nặng khi mùa mưa đến như đường Lê Hữu Trác, 

Huyền Trân Công Chúa, đường K20 tại vị trí ngã ba giao với đường Lê Văn 
Hiến,…Qua thống kê của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, tỷ lệ đấu 

nối vào hệ thống thoát nước tại lưu vực chỉ đạt 70%. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân 
tổng dọn vệ sinh môi trường vào các dịp lễ tại các bãi biển trên địa bàn, các chợ, khu 

vực trồng rau Nam cầu Trần Thị Lý, các tuyến đường chính và các khu dân cư. Ngoài 
ra, thông qua kiến nghị của cử tri, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại 

khu vực xung quanh Bệnh viện Phụ nữ - Nhi thành phố và một số cơ sở giặt ủi trên 
đường Trường Sa. Xác nhận 3 đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 22 bản cam kết 

bảo vệ môi trường. [12] 
 Tỷ lệ dùng nước máy tại lưu vực quận Hải Châu là 96.71%, tỷ lệ dùng nước 

máy tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn thấp hơn nhiều chỉ 80.57%. Tỷ lệ 
dùng nước máy tại hai lưu vực được thể hiện trong hình 1.10 
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Hình 6. Tỷ lệ dùng nước máy tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn [13], [15] 

1.3.9. Văn hoá - Xã hội 
Tại lưu vực quận Hải Châu, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong 

trào thi đua nên trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, 

giáo viên được nâng cao. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải 
pháp thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy nên không có học sinh bỏ học vì hoàn 

cảnh khó khăn. Quận đã đầu tư sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trường lớp bậc tiểu 
học nên tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 89% tăng 6% so với năm học cũ, số 

trường đạt chuẩn quốc gia là 21 trường, 100% các trường trang bị camera và các thiết 
bị dạy học hiện đại, sử dụng sổ liên lạc điện tử, thư viện điện tử và triển khai phần 

mềm “Tuyển sinh trực tuyến”. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai 
ngay từ đầu dẫn đến kết quả học tập đạt cao. Quận đã triển khai phòng chống, xử lý 

kịp thời các ổ dịch nên hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh. Công tác tuyên truyền, 
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên nên không xảy ra 

ngộ độc thức ăn quy mô nhiều người. Tuy nhiên, nhiều quán ăn chưa bố trí bếp ăn 
đúng quy định, thực phẩm chủ yếu mua ở chợ nên việc quản lý nguồn gốc gặp khó 

khăn. Hoạt động hành nghề y, dược tư nhân đang phát triển mạnh với các trang thiết bị 
hiện đại, thái độ phục vụ nhiệt tình, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh, góp phần cải 

thiện sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, một vài cơ sở chấp hành chưa nghiêm các 
quy định của pháp luật, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nên việc cập nhật 

theo dõi quản lý chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền cổ động các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước được tổ chức tốt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị 

của quận. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tạo ra một 
không khí vui tươi. Triển khai xây dựng 04 đường điểm văn minh đô thị: Nguyễn Văn 

Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng 
đường Bạch Đằng trở thành Trục văn hóa-lễ hội, cải tạo bo viền hố trồng cây, lắp đặt 
thùng rác cảnh quan phục vụ khách du lịch, khách vãng lai,… đã làm cho tuyến đường 

thêm văn minh và nề nếp. Thường xuyên kiểm tra tình hình gìn giữ vệ sinh môi 
trường, quảng cáo rao vặt, lang thang xin ăn,… đã làm cho cảnh quan đô thị, vệ sinh 
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môi trường, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận có chuyển 
biến mạnh mẽ. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có tiến bộ 

và dần đi vào nề nếp. Công tác duy tu, tôn tạo các bia di tích lịch sử, văn hóa, cách 
mạng được duy trì thường xuyên. Quận đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác 

thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận nên có kết quả tốt. 
Tiếp nhận và chi trả đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ chính sách của Đảng. Công tác 

giảm nghèo được đẩy mạnh theo hướng có chất lượng và hiệu quả, thoát nghèo bền 
vững với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo 

trong năm hơn 21,424 tỷ đồng nên đến cuối năm có có 702 hộ thoát nghèo đạt 
128,81% kế hoạch quận và có 449 hộ thoát cận nghèo. Công tác đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm được gắn chặt với công tác giảm nghèo với 9.150 người được tạo việc 
làm, đạt 114,37% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số phường chưa thật sự quan tâm 

đúng mức, chưa chỉ đạo sâu sát công tác tư vấn giải quyết việc làm, đào tạo nghề; chưa 
thường xuyên tuyên truyền các chính sách học nghề và giải quyết việc làm đến các đối 
tượng đặc thù; người lao động chưa có việc làm đa số có trình độ thấp, không định 

hướng được nghề nghiệp nhưng lại không muốn đi học nghề. Các đối tượng hưởng trợ 
cấp bảo trợ xã hội được quan tâm hỗ trợ không bỏ sót hoặc sai đối tượng. Tặng quà 

mừng thọ cho 1.964 người từ 75 đến trên 100 tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt 
Nam, ngày Quốc tế Người cao tuổi. Công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp 

tục có những bước tiến đáng kể, việc đầu tư cho các mục tiêu vì trẻ em được thường 
xuyên quan tâm, chú trọng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ em. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, thực hiện đồng bộ giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục như trực tiếp thực hiện chương trình “Tiếp sức học sinh 
đến trường” và “Người bạn đồng hành” tại 4 trường THCS trên địa bàn, tổ chức cho 

100% học sinh tiểu học và gần 40% học sinh THCS học 2 buổi/ngày, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

dạy tốt, học tốt… Nhờ vậy chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ 
học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tăng mạnh. Tại các hội thi cấp 

quận có 139 giải tập thể và 1127 học sinh đoạt các giải học sinh giỏi, học sinh năng 
khiếu. Cấp thành phố, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 đoạt 110 giải, trong đó giải Nhất 

tăng 4 giải so với năm học trước. Phong trào vở sạch chữ đẹp ở các trường tiểu học 
được chú trọng. Đạt 18 giải đồng đội các bộ môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp 

thành phố. Công tác vệ sinh phòng dịch được tăng cao, tập trung công tác tuyên truyền 
phòng, chống dịch tay – chân – miệng, dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh mùa 

hè khác. Tiến hành xử lý môi trường phòng bệnh tay – chân – miệng tại các trường 
mầm non, mẫu giáo và nhóm trẻ gia đình, phun hóa chất xử lý các ổ dịch sốt xuất 

huyết trên địa bàn, tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. Tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, qua đó 

đã xử phạt 6 cơ sở, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy 
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định. Tiếp nhận 61411 lượt người đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế, trong đó có 
4258 bệnh nhân nội trú. Tổng các biện pháp tránh thai thực hiện đạt 99,2% kế hoạch, 

có 663 ca sinh trong đó có 52 ca sinh 3, chiếm tỷ lệ 7,8%, giảm 1% so với cùng kỳ. Tổ 
chức cấp phát lương thực và trao quà của Trung ương, thành phố cho hộ gia đình chính 

sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội. Tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị cho 
23 hộ gia đình chính sách có nhà ở xuống cấp được sửa chữa nhà, tổ chức cho các đối 

tượng chính sách, người có công đi tham quan kết hợp điều dưỡng theo quy định. 
Công tác chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức đi thăm các Trung 

tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi trên địa bàn, biểu dương khen thưởng và tặng quà các em 
học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi. Vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ 

trợ trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. [12] 
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CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI TẠI LƯU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.1. Hiện trạng chung hệ thống thu gom tại lưu vực nghiên cứu 
  Lưu vực Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có hệ thống 

thu gom nước thải đều là hệ thống cống chung, tuyến cống thu gom bao gồm các cống 
hiện trạng, cơ cấu tách dòng, giếng thăm, trạm bơm, các ống thu gom tự chảy và các 

ống nâng. 

Sơ đồ thu gom nước thải tại lưu vực nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, các khu dân cư, trường học, hộ sản xuất 
nhỏ lẻ, bệnh viện, khách sạn,.. chảy đến tuyến cống hiện trạng rồi được đưa sang cơ 

cấu tách dòng, ở đây có song chắn rác làm nhiệm vụ tách tạp vật như nhánh cây, gỗ, 
nhựa, lá cây, rác thải,.. vào hệ thống phân phối nước, chuyển hướng di chuyển của 

dòng nước. Sau đó, nước thải sẽ chảy về giếng thăm gần nhất thông qua ống nhánh thu 
nước, ống xả cặn và từ đó đi vào ống tự chảy chuyển đến trạm bơm. Để duy trì dòng 

chảy theo trọng lực, các ống tự chảy được đặt sâu dần dưới lòng đất cho đến độ sâu 
5m. Nước thải sẽ chảy theo trọng lực về trạm bơm gần nhất và được bơm tự động về 

Hình 7.  Sơ đồ thu gom nước thải tại lưu vực nghiên cứu 

Tuyến ống tự chảy 
 

Cơ cấu tách dòng 

Giếng thăm 
 

Nước thải sinh hoạt 

Cống hiện trạng 

Trạm xử lý nước thải 

 Trạm bơm 
 

Tuyến ống nâng 
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trạm bơm kế tiếp, cứ vậy nước thải sẽ được đưa về trạm bơm cuối và được bơm về 
trạm xử lý thông qua tuyến ống nâng.  

Tuyến cống hiện trạng của hệ thống thu gom được xây dựng bằng bê tông, đá 

hộc, bê tông ly tâm. Trong các tuyến cống hiện trạng có các cửa thu và hố ga để đảm 
bảo thu nước và lắng cặn.  

  

Hình 8. Hố ga  hiện trạng tại lưu vực quận Hải Châu 

 Đây là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, các khu dân cư, 

trường học, hộ sản xuất nhỏ lẻ, bệnh viện, khách sạn,..và cũng là nơi tiếp nhận nước 
mưa thông qua cửa thu nước mưa đặt dọc theo các tuyến đường. Sau khi qua cống hiện 

trạng thì nước thải được đưa tới cơ cấu tách dòng nhằm tách nước thải ra khỏi cống 
hiện trạng để đưa về trạm XLNT. Các cơ cấu tách dòng thường đặt ở ngã 3, ngã 4 

hướng về cửa xả (tuyến sông hoặc tuyến biển) sau đó là giếng thăm ngay cạnh. Trường 
hợp khi có mưa lớn hoặc chế độ thủy triều cao thì lượng nước thải với nước mưa được 
đổ thẳng ra biển hoặc sông. 

 Hệ thống thu gom nước thải lưu vực Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 
Ngũ Hành Sơn hầu hết sử dụng cơ cấu tách dòng loại 1 trong đó gồm có lưới chắn rác, 
song chắn rác, tường tràn, ống nhánh, ống xả cặn và sàn thao tác.  

  
Hình 9. Cơ cấu tách dòng loại 1 
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Nước thải được vận chuyển về trạm XLNT nhờ các tuyến ống tự chảy và các 
tuyến ống nâng, các tuyến ống này được làm bằng chất liệu HDPE. Do thực tế địa hình 

tại lưu vực khá bằng phẳng, hầu hết các tuyến ống tự chảy có trong hệ thống nước thải 
đều áp dụng độ dốc là 1/D. Riêng các tuyến ống nâng được đặt gần như bằng phẳng. 

Các tuyến ống tự chảy được kiểm tra và vệ sinh định kỳ thông qua các giếng thăm. Hệ 
thống thu gom tại lưu vực sử dụng hai loại giếng thăm, loại đơn giản được dùng để 

kiểm tra và vệ sinh định kỳ các tuyến ống tự chảy, loại đặc biệt sẽ có thêm chức năng 
tiếp nhận nước thải từ các cơ cấu tách dòng chảy qua. 

 

Hình 10.  Giếng thăm tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Các trạm bơm nước thải xây dựng dọc theo tuyến cống bao, mục đích để bơm 
nước thải về trạm XLNT, giảm chiều sâu chôn cống. Tại lưu vực sử dụng các trạm 

bơm chìm bằng bê tông cốt thép hình tròn, dạng giếng chìm, nằm dưới mặt đất,đường 
kính trạm bơm từ 4m - 6m. Loại trạm bơm này không chiếm nhiều diện tích vì phần 

lớn nó nằm dưới đất. Hầu hết các trạm bơm khi xây dựng đều được lắp đặt hệ thống 
truyền tín hiệu về trung tâm dữ liệu được đặt tại Công ty thoát nước và xử lý nước thải 
Đà Nẵng.  
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2.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom tại lưu vực quận Hải Châu 

 

Hình 11. Bản đồ hệ thống thu gom nước thải lưu vực quận Hải Châu 
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Nước thải thuộc lưu vực quận Hải Châu sẽ được thu gom và xử lý tại trạm xử lý 
nước thải Hòa Cường. Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng dọc theo đường 

Bạch Đằng và vỉa hè phía đông đường 2/9, thu gom nước thải và nước mưa dọc bờ 
Tây sông Hàn từ đường Trần Quý Cáp đến cầu Tuyên Sơn. Nước thải được vận 

chuyển về trạm xử lý nước thải nhờ 6 trạm bơm SPS12, SPS13, SPS14, SPS15, HC05 
và SPS Khuê Trung. 

- Trạm bơm SPS12: thu gom nước thải lưu vực từ đường Trần Quý Cáp đến 
đường Quang Trung. Dọc đường Bạch Đằng tại lưu vực này có 5 cửa xả thoát nước ra 

sông Hàn, công suất trạm bơm SPS12 là Q = 95 l/s bao gồm 3 bơm trong đó 2 bơm 
hoạt động và 1 bơm dự phòng. Tuyến cống tự chảy trên đường Bạch Đằng đổ vào trạm 

bơm SPS12 có kích thước đường kính DN200 không đáp ứng được khả năng thu gom, 
gây tràn nước tại cửa xả 12/3 và 12/7. 

 

Hình 12. Nước tràn tại cửa xả 12/7 thuộc lưu vực quận Hải Châu 

 - Trạm bơm SPS13: thu gom nước thải từ tuyến đường Lê Duẩn đến đường Lê 
Quý Đôn và trung chuyển nước thải từ trạm bơm SPS12, tại lưu vực này có đến 10 cửa 

xả thoát nước ra sông Hàn, công suất trạm bơm Q = 357 l/s gồm 3 bơm trong đó 2 
bơm hoạt động và 1 bơm dự phòng. Tuyến cống tự chảy trên đường Bạch Đằng đổ vào 

trạm bơm SPS13 có kích thước đường kính DN250 không đáp ứng được khả năng thu 
gom, gây tràn nước tại cửa xả 13A/1 và 13A/7. 

 - Trạm bơm SPS14: thu gom nước thải lưu vực từ Phan Thành Tài đến tượng 
đài 2/9 và trung chuyển nước thải từ trạm bơm SPS13 đến, tại lưu vực này có 5 cửa xả 

thoát nước ra sông Hàn, công suất trạm bơm Q = 540 l/s gồm 3 bơm trong đó 2 bơm 
hoạt động và 1 bơm dự phòng. Tuyến cống tự chảy trên đường 2-9 đổ vào trạm bơm 

SPS14 có kích thước đường kính DN200 không đáp ứng được khả năng thu gom, gây 
tràn nước tại cửa xả 14A/1 và 14A/6. Tuyến cống tự chảy DN800 bị sụt lún và hư 

hỏng nghiêm trọng, các khớp nối ống bị hở. 
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Hình 13. Khớp nối ống GID thuộc lưu vực quận Hải Châu bị hở 

 - Trạm bơm SPS15: Thu gom nước thải từ ngã tư tượng đài 2/9 đến chân cầu 

Tuyên Sơn và trung chuyển nước thải từ trạm bơm SPS14 đến, lưu vực này có 2 cửa 
xả thoát nước ra sông Hàn, công suất trạm bơm Q = 632 l/s gồm 4 bơm trong đó 3 

bơm hoạt động và 1 bơm dự phòng.  
- Trạm bơm HC05: thu gom nước thải lưu vực dọc hai bên đường Lê Thanh 

Nghị đến đường Xuân Thủy ,lưu vực này có tổng cộng 3 cửa xả thoát nước ra hồ Khuê 
Trung, công suất trạm bơm Q = 58 l/s gồm 3 bơm trong đó 1 bơm hoạt động và 1 bơm 

dự phòng. Tuyến cống áp lực từ trạm bơm HC05 đổ vào TXLNT Hòa Cường có kích 
thước đường kính DN250 không đáp ứng được khả năng thu gom. 

- Trạm bơm SPS Khuê Trung: thu gom nước thải lưu vực sân bay và dọc 2 bên 
đường Phan Đăng Lưu đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Huỳnh Tấn Phát. 

Công suất trạm bơm Q = 54 l/s gồm 3 bơm trong đó 1 bơm hoạt động và 1 bơm dự 
phòng. Tuyến cống áp lực trên đường Hồ Nguyên Trừng từ trạm bơm SPS Khuê 
Trung đổ vào TXLNT Hòa Cường có kích thước đường kính DN250 không đáp ứng 

được khả năng thu gom. 

 Nhận xét: 

Qua đánh giá các tuyến cống hiện trạng thuộc lưu vực quận Hải Châu cho thấy, 
một số tuyến cống không đảm bảo năng lực thu gom nước thải như sau: 

- Tuyến cống trên đường Lý Tự Trọng bắt đầu từ ngã ba Lý Tự Trọng - Nguyễn 
Thị Minh Khai đến cửa xả ra sông Hàn, có khẩu độ cống B từ 1,0m - 3,0m. Do đoạn 

cống từ ngã tư Lê Lợi - Lý Tự Trọng đến điểm giao với đường Trần Phú bị co hẹp cục 
bộ tại một số đoạn cống B từ 1,4m xuống 1,0m gây cản trở dòng chảy, không đảm bảo 

khả năng thu gom. 
- Tuyến cống dọc đường Quang Trung từ ngã tư Lê Lợi - Quang Trung đổ về 

giếng tách trên đường Bạch Đằng gồm hai tuyến cống với khẩu độ D600 đến BxH= 
1,0mx1,2m. Hiện nay, 2 tuyến cống hiện trạng này vẫn đảm bảo khả năng thoát nước 
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cho khu vực. Tuy nhiên do lâu ngày không được duy tuy, nạo vét nên bị bùn cát bồi 
lắng làm giảm khả năng tiêu thoát nước. 

- Tuyến cống hộp dọc đường Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản 
có khẩu độ nhỏ, đoạn đầu từ ngã ba Ông Ích Khiêm - Nguyễn Trãi đến ngã ba Nguyễn 

Trãi - Ngô Gia Tự có khẩu độ B từ 0,6m - 0,9m, đoạn sau có B = 1,2m không đủ khả 
năng thoát nước cho khu vực. 

- Khu vực giữa đường Đỗ Quang và đường Nguyễn Hoàng (Tổ 39, 40 phường 
Vĩnh Trung - Tuyến cống Mê Linh): cao trình mặt đường và cống đoạn này thấp hơn 

so với đường Nguyễn Hoàng và Lê Đình Lý (nơi tụ thuỷ tập trung nước), khẩu độ 
cống nhỏ gây ra ngập úng. 

- Đường Núi Thành (đoạn từ đường 30/4 về hướng Nam tới số nhà 413 Núi 
Thành): đây là khu vực tụ thủy, nước tập trung nhanh, các cửa thu bị tắc nghẽn do rác, 

cần bổ sung tuyến cống mới và mở rộng tuyến cống tại kiệt 383 và 496 Núi Thành nối 
ra đường 2 - 9 để giảm thiểu ngập úng cho khu vực. 

- Khu vực Phan Đăng Lưu - Lưu Quý Quỳ - 2/9: đây là khu vực có địa hình 

thấp hơn rất nhiền so với đường Phan Đăng Lưu. Khi mưa lớn, nước mặt đường Phan 
Đăng Lưu chảy xuống làm ngập úng cục bộ (một số cửa thu nước khu vực này bị tắc 

nghẽn.  
- Tuyến cống bên phải đường Lê Thanh Nghị: bắt đầu từ ngã ba Tiểu La - Lê 

Thanh Nghị đến ngã tư 30/4 - Lê Thanh Nghị có khẩu độ cống nhỏ từ D800 - D1000 
không đủ năng lực thoát nước. 

- Đoạn cống bên trái đường Lê Thanh Nghị: bắt đầu từ ngã tư 30/4 - Lê Thanh 
Nghị đến ngã tư Lê Thanh Nghị - Phan Đăng Lưu có 2 đoạn cống giao với đường Hàn 

Thuyên và đường Phan Đăng Lưu có khẩu độ cống bị co hẹp từ BxH=2,4mx2,35m 
xuống BxH=2,4mx1,5m 

Các tuyến cống tại lưu vực đa phần được xây dựng có dạng hình chữ nhật hoặc 
một số ít là cống tròn. Các cống tiết diện hình chữ nhật hầu như luôn gặp phải vấn đề 

lắng của nước thải trong cống khi không có mưa vì vận tốc nước thải quá nhỏ. Nhiều 
tuyến cống cũ, chất lượng kém hoặc mương đất không đảm bảo yêu cầu của một cống 

thoát nước thải. Các tuyến cống này vừa gây thấm nước thải ra ngoài lại vừa để nước 
bên ngoài thấm vào với một tỷ lệ lớn hơn cho phép. 

Các trạm bơm hoạt động theo chế độ cài đặt tự động tùy thuộc vào mức nước 
trong ngăn chứa và có thể xả tràn trong trường hợp có sự cố. Hệ thống điều khiển 

trung tâm SCADA đã được trang bị nhưng chúng hầu như không được sử dụng vì 
không được bảo dưỡng thường xuyên. Hệ thống an toàn chung cho hệ thống các trạm 

bơm hầu như cũng không được thiết lập ví dụ như khi trạm bơm SPS14 gặp sự cố, 
trạm bơm phía trước là SPS13 không thể tự động dừng hoạt động mà vẫn tiếp tục bơm 

nước thải về trạm bơm SPS14. 
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Các nguyên nhân ngập úng khá đa dạng nhưng bao gồm các vấn đề chính như 
tiết diện cống chưa được hợp lý và thiếu đồng bộ (tiết diện cống nhỏ so với yêu cầu 

thoát nước, cống hạ lưu nhỏ hơn thượng lưu), đầu các cống còn bất cập (cao độ cống 
hạ lưu cao hơn thượng lưu), cao độ đường nơi đặt cống cao hơn nền khu dân cư, ảnh 

hưởng của mưa và triều kết hợp, các tuyến thoát nước chưa được kiên cố, cứng hóa 
dẫn đến bị bồi lắng, lấn chiếm, các cống quá cũ, hư hỏng mà không được cải tạo, bảo 

dưỡng kịp thời, một số khu vực chưa có cống thoát nước. 
 Việc xây dựng hệ thống cống theo thời gian còn mang tính chất bị động, chắp 

vá theo sự phát triển của các khu dân cư mới nên không đảm bảo được yêu cầu thoát 
nước. Bên cạnh đó, do được đầu tư trong nhiều giai đoạn và thiếu tính quy hoạch cho 

nên một số tuyến cống chưa được thiết kế hợp lý, cao độ khớp nối còn bất cập. Nhiều 
tuyến cống được xây dựng từ lâu, hiện đã hư hỏng xuống cấp không đáp ứng được 

yêu cầu thoát nước. Mật độ cống không đồng đều ở các khu vực khác nhau của lưu 
vực, vì vậy khó tránh được ngập lụt cục bộ. Mặt khác sự hình thành các khu dân cư 
đô thị mới làm giảm diện tích thoát nước bề mặt, tạo sự quá tải cho hệ thống cống 

hiện hữu. Thêm vào đó các miệng cống lại bị ảnh hưởng bởi rác thải cũng như tác 
động khác nhau của đời sống sinh hoạt sản xuất của dân cư khu vực, vì thế trong thực 

tế hiệu quả thủy lực của hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường bị ngập chưa đáp 
ứng được nhu cầu tiêu thoát nước.   

 Ngoài ra, do ý thức của người dân chưa cao, thường có những hành vi như xả 
rác bừa bãi ra đường, kênh rạch, đường ống tiêu thoát nước, xây nhà lấn chiếm 

cống làm cho tình trạng tiêu thoát nước càng khó khăn thêm. Dòng chảy trên 1 số 
kênh rạch bị cản trở bởi việc xây dựng nhà ven bờ, xả rác vào lòng kênh... và một số 

kênh bị san lấp làm đất xây dựng.  
Bên cạnh đó, đấu nối hộ gia đình và bể tự hoại là hai nội dung quan trọng liên 

quan đến lưu lượng và chất lượng nước thải đầu vào của mọi hệ thống xử lý. Qua số 
liệu điều tra, khảo sát của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà nẵng cho thấy tại 

lưu vực quận Hải Châu có tỷ lệ đấu nối đạt khoảng 65%. Ngược lại một số lượng hộ 
gia đình có thể không đấu nối với cống thoát nước bên ngoài nhưng nước thải vẫn tập 

trung vào cống do chảy tràn trên mặt đất. Hiện nay, tại lưu vực Hải Châu có 5 điểm 
ngập chính, cụ thể được trình bày trong bảng 4 
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Bảng 4. Vị trí và các nguyên nhân gây ngập úng 

STT Vị trí ngập úng Nguyên nhân 

HC1 
Đường Núi Thành (đoạn từ 
đường 30/4 về hướng Nam tới 

số nhà 413 Núi Thành) 

- Khu vực này có cao độ nền thấp hơn 

các khu vực lân cận nên khi trời mưa 
nước đổ dồn về đây, gây ra ngập úng. 

- Các cửa thu bị tắc nghẽn do rác nên 
nước thoát chậm. 

HC2 
Tuyến cống sân bay ra đường 

Trưng Nữ Vương. 

- Do các trận mưa vừa qua vượt quá 
chu kỳ tràn cống tính toán của tuyến 

cống từ sân bay ra hồ Khuê Trung. 

HC3 
Khu dân cư Tuyên Sơn 3 

phường Hòa Cường Nam. 

- Do cao trình đường ven sông Tuyên 

Sơn – Túy Loan cao hơn Khu dân cư tổ 
13, 14, 15 bình quân 1,0m. 

HC4 
Khu vực nút giao thông đường 
Quang Trung - Đống Đa và 

đường Quang Trung. 

- Tuyến cống đường Quang Trung có 
cao độ thấp hơn các khu vực lân cận 

nên nước đổ dồn về gây ngập úng. 

HC5 
Đường Ông Ích Khiêm (đoạn 

từ Hùng Vương đến Lê Duẩn) 

- Các cửa thu nước bị tắc nghẽn do rác 
nên nước không thoát gây ngập úng 

cục bộ. 
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2.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom tại lưu vực phía Đông Bắc quận Ngũ 

Hành Sơn 

 

Hình 14.  Bản đồ hệ thống thoát nước thải lưu vực Ngũ Hành Sơn 

Nước thải thuộc lưu vực phía Đông Bắc quận Ngũ Hành Sơn được thu gom và 

vận chuyển về trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn để xử lý. Hệ thống thu gom nước 
thải được xây dựng dọc theo đường Chương Dương và đường Võ Nguyên Giáp. Nước 

thải được vận chuyển về trạm xử lý nước thải nhờ 6 trạm bơm là SPS3, SPS4, SPS34, 
SPS5, SPS33 và SPS35 với công suất như sau: 
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Bảng 5. Công suất trạm bơm lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 STT Trạm bơm Công suất (l/s) Tuyến 

1 SPS 5 33 
Chương Dương 

2 SPS 33 64 

3 SPS 3 55 

Ven biển 4 SPS 4 140 

5 SPS 34 183 

6 SPS 35 255 Lê Văn Hiến 

Tuyến cống thu gom bao gồm 3 tuyến chính, đó là tuyến Chương Dương, tuyến 
ven biển và tuyến Lê Văn Hiến: 

+ Tuyến Chương Dương: thu gom nước thải phía đông sông Hàn từ cầu Trần 
Thị Lý đến cầu Tiên Sơn, dọc tuyến có 9 cửa xả thoát nước ra sông Hàn và 2 trạm 

bơm SPS5, SPS33. Tuyến ống tự chảy và tuyến ống áp lực thuộc trạm bơm SPS5 đều 
có đường kính là 200mm. Tuyến ống áp lực thuộc trạm bơm SPS33 có đường kính là 

315mm, tuyến ống tự chảy có đường kính là 200mm, 315mm. 
+ Tuyến ven biển: tuyến cống đặt trên đường Võ Nguyên Giáp thu gom nước 

thải khu vực ven biển từ đường Võ Văn Kiệt đến khách sạn Furama, chảy tới tuyến 
cống Lê Văn Hiến. Dọc tuyến có 3 cửa xả thoát nước ra biển đông, tuyến cống sử 

dụng các ống áp lực với đường kính 400mm. 
+ Tuyến Lê Văn Hiến: thu gom nước thải từ 2 tuyến Chương Dương và ven 

biển, chảy về trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn. Tuyến cống bao gồm các ống tự 
chảy và ống áp lực với đường kính 560mm. 

Trạm bơm SPS5, SPS33: tuyến cống tự chảy có kích thước đường kính DN200 
không đáp ứng được khả năng thu gom gây tràn nước ra sông Hàn tại các cửa xả. 

 Nhận xét: 
Lưu lượng về các trạm xử lý tương đối lớn, tuy nhiên nước được thu gom về 

trạm XLNT có nồng độ các chất ô nhiễm thấp. Cao độ tường tràn tại các giếng tách 
dọc sông Hàn có ngưỡng tràn +0,60m, phù hợp với thủy triều cao điển hình tại sông 

Hàn. Tuy nhiên, tần suất 2 năm, thủy triều cao hơn mức +0,60m có nguy cơ tràn nước 
sông vào hệ thống cống bao, làm tăng lưu lượng tại các trạm bơm và trạm XLNT, gia 

tăng chi phí hoạt động và ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu vào trạm XLNT. 
Cùng với đó, việc đặt cao độ ngưỡng tràn tại mọi giếng tách đều như nhau, khiến cho 

những giếng tách có độ sâu đáy cống thấp (nhỏ hơn 0,00m) hầu như đều bị nước mưa 
chảy tràn vào hệ thống thu gom. Các giếng tách dọc bờ biển như giếng tách tại trạm 

bơm SPS3 hay SPS4 cũng gặp phải vấn đề cát bồi lắng làm cho hiệu quả của giếng 
tách giảm đi rõ rệt. 

Nhược điểm của hệ thống thu gom tại lưu vực là vấn đề về mùi trong mạng lưới 
trước khi đến giếng tách, vấn đề lắng cặn của nước thải trong hệ thống cống chung, 

một phần nước thải vẫn được xả ra nguồn tiếp nhận cũng như một phần nước mưa vẫn 
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theo nước thải đi về trạm xử lý làm tăng cao công suất của trạm xử lý một cách không 
cần thiết. Nhiều tuyến cống được xây dựng trước năm 2004 sử dụng các loại vật liệu 

có độ bền thấp như đá, gạch thậm chí có nhiều tuyến mương đất ảnh hưởng rất lớn đến 
năng lực thoát nước cần tiếp tục được cải tạo, thay thế, đặc biệt là kết cấu thu nước 

chưa phù hợp nên khả năng thu nước còn hạn chế và do không có khả năng ngăn mùi, 
rất nhiều hố thu, cửa thu nước mưa đã bị người dân bịt lại. Nước thải từ các hộ gia 

đình chảy theo các cống nhánh đổ trực tiếp vào hệ thống cống đặt trên hè phố, nước 
mưa chảy tràn trên mặt đường hoặc được thu vào các rãnh bằng các cửa thu. Khoảng 

cách giữa các hố thu nước mưa trên các tuyến đường chưa hợp lý, không đảm bảo thu 
gom kịp thời.  

 Quá trình xây dựng cải tạo đô thị không đồng bộ là nguyên nhân góp phần 
làm tăng khả năng xuất hiện các khu vực ngập úng trong lưu vực. Quá trình đô 

thị hóa đã làm giảm sự điều tiết tự nhiên của bề mặt lưu vực, san lấp làm giảm các 
khu trữ nước tự nhiên. Theo quan sát thực địa, phần lớn bề mặt đất tại lưu vực nà y 
bị bê tông hoá, nhựa hoá, xây dựng nhà, công xưởng, do vậy, khi mưa xuống, hầu 

như toàn bộ lượng nước mưa đều tập trung thành dòng chảy mặt, không thể thấm 
xuống đất hoặc trữ lại để giảm bớt lượng dòng chảy tập trung. Sự gia tăng tiến trình 

đô thị hóa theo diện rộng mà hệ thống thoát nước chưa được quan tâm đúng mức và 
đồng bộ gây nên tình hình ngập ngày càng nghiêm trọng. 

Hiện nay, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có 3 điểm ngập chính 
là đường Lê Hữu Trác, đường Huyền Trân Công Chúa và đường K20 (vị trí ngã ba 

giao với đường Lê Văn Hiến). Nguyên nhân ngập là do khu vực nơi đây trũng thấp, 
lượng nước đổ về nhiều, có đoạn chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước. 

2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại lưu vực nghiên cứu 
 Nước thải thuộc lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn lần lượt được thu gom về trạm XLNT Hòa Cường và Ngũ Hành Sơn để xử 

lý. Theo quy hoạch thoát nước của Thành phố thì Trạm XLNT Hòa Cường sẽ được 
chuyển thành trạm bơm trung chuyển nước thải về Trạm xử lý nước thải Hòa xuân, 

còn trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn sẽ được cải tạo và nâng cấp công suất lên 20 
ngàn m 3/ngày đêm, đồng thời nước một phần nước thải cũng được bơm về Trạm xử 

lý Hòa Xuân để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Hiện nay, 
cả hai trạm XLNT đều có công nghệ xử lý giống nhau, công nghệ hiện đang áp dụng 

là công nghệ sinh học kỵ khí với dây chuyền công nghệ được minh họa như sau: 
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Hình 15. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại trạm xử lý nước thải 

Nước thải tại lưu vực chảy theo hệ thống thu gom về ngăn tiếp nhận tại trạm 
XLNT. Tại đây, nước thải được chảy qua kênh dẫn dòng rồi đến song chắn rác, sau đó 

nhờ kênh phân phối nước thải được đưa vào bể kỵ khí, sau thời gian phản ứng nước 
sau xử lý được đưa ra nguồn tiếp nhận. Hệ thống xử lý nước thải được chia làm 02 

khối: khối xử lý cơ học xảy ra tại kênh dẫn dòng và khối xử lý sinh học xảy ra tại hồ 
kỵ khí. 

- Khối xử lý cơ học: Nước thải được tập trung tại ngăn tiếp nhận thông qua 

trạm bơm cuối cùng của hệ thống thu gom nước thải. Ngăn tiếp nhận có nhiệm vụ 
phân phối nước vào kênh dẫn dòng. Tại kênh dẫn dòng, các vật liệu thô như cát, sạn sẽ 

được lắng xuống, lượng bùn cát trong kênh sẽ được vệ sinh định kỳ bằng thủ công 
hoặc có thể dùng xe chân không để hút bùn cát. Cuối kênh dẫn dòng là song chắn rác. 

Song chắn rác hiện đang sử dụng là song chắn rác thô, gồm có 4 song chắn rác có 
nhiệm vụ giữ lại các vật có kích thước lớn như nilon, lá cây… khoảng cách giữa các 

thanh chắn là 5mm không tách được hoàn toàn lượng rác, vẫn còn tình trạng rác chảy 
vào hồ. Toàn bộ lượng rác phát sinh được thu gom bằng phương pháp thủ công, bỏ 

vào thùng rác và được vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn. Sau khi qua song chắn rác, 
nước thải được chuyển đến kênh phân phối, tại đây nước thải được phân phối đều vào 

Nước thải đô thị 

Ngăn tiếp nhận 

Kênh lắng cát Cát 
Sân phơi cát 

Song chắn rác Rác 
Vận chuyển 

Bể kỵ khí 

Hố ga 

Hố ga tổng 

Nguồn tiếp nhận 

Xử lý cơ học 

Xử lý sinh học 

Kênh phân phối 
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hồ kỵ khí nhờ các tấm tràn bằng kim loại đặt dọc theo kênh. Các đường ống phân phối 
nước vào hồ kỵ khí còn có tác dụng hút bùn dưới hồ khi cần thiết. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

(a) Ngăn tiếp nhận tại trạm XLNT Ngũ Hành Sơn; (b) Kênh dẫn dòng tại trạm XLNT 
Ngũ Hành Sơn; (c) Kênh dẫn dòng và song chắn rác tại trạm XLNT Hòa Cường; (d) 

Kênh phân phối tại trạm XLNT Hòa Cường.  

Hình 16. Ngăn tiếp nhận và kênh phân phối  

- Khối xử lý sinh học: gồm 02 hồ kỵ khí song song được xây dựng bằng bê tông 

cốt thép và có màng nổi bên trên để giảm mùi hôi và tăng hiệu suất xử lý. Nước thải 
chuyển vào hồ kỵ khí thông qua hệ thống ống bố trí dọc theo kênh phân phối. Nước 

thải được xử lý theo phương pháp sinh học với công nghệ hồ kỵ khí. Với hệ vi sinh vật 
sẵn có ở trong hồ, các quá trình sinh học kỵ khí được diễn ra và kết quả là lượng chất 

hữu cơ trong nước thải giảm. Điểm tiếp nhận nguồn nước thải sau khi xử lý là các 
sông, vịnh Đà Nẵng.  

- Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý là khí CO2, CH4 và được đốt nhờ thiết 
bị đốt khí tự động. Tuy nhiên, hệ thống đốt khí này đến nay đã dừng hoạt động tại các 

trạm XLNT. Do vậy, thường phát sinh mùi hôi tại khu vực xung quanh trạm XLNT. 
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- Các hố ga đầu ra: quá trình xử lý sinh học kỵ khí hiện tại đang áp dụng làm 
phát sinh mùi hôi nên các trạm đã dùng bê tông bịt kín bề mặt các hố ga nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường. 

  
(a) (b) 

Hình 17. (a) Hồ kỵ khí; (b) Hiện trạng các hố ga đầu ra tại trạm XLNT Hòa Cường 

- Công suất thiết kế tại trạm XLNT Hòa Cường là 40.000m3/ngày đêm. Công 
suất trung bình năm 2016 là 27.000m3/ngày đêm.  

Bảng 6. Kết quả phân tích trung bình các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt tại trạm 
XLNT Hòa Cường năm 2016 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Đầu vào Đầu ra 

QCVN 

40:2011/
BTNMT 

Hiệu suất xử 
lý (%) 

1 TSS mg/L 124 78 100 37,54 

2 BOD5 mg/L 146 95 50 34,78 

3 COD mg/L 208 145 150 30,38 

4 Nitơ tổng mg/L 27,6 21,3 40 22,82 

5 Phôt pho tổng mg/L 9,7 6,08 6 37,37 

(Nguồn: [16]) 

Qua bảng kết quả phân tích nước thải năm 2016, nhận thấy hiệu suất xử lý của 
công nghệ XLNT tại trạm XLNT Hòa Cường chỉ dao động trong khoảng dưới 38%, 

chỉ tiêu BOD5, phốt pho tổng sau xử lý tại một số thời điểm vượt QCVN 
40:2011/BTNMT. Ngoài ra, công nghệ xử lý hiện nay đang áp dụng chưa có công 

đoạn khử trùng nước trước khi xả thải ra ngoài môi trường, điều này cũng là một hạn 
chế của công nghệ đang áp dụng. 

- Công suất thiết kế tại trạm XLNT Ngũ Hành Sơn là 9.600m3/ngày đêm. Công 

suất trung bình năm 2016 là 16.000m3/ngày đêm, điều đó cho thấy khả năng xử lý 
nước thải tại trạm đã bị quá tải. Công nghệ xử lý là công nghệ sinh học kỵ khí, quá 
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trình xử lý trong hồ kỵ khí là giai đoạn quan trọng nhất trong dây chuyền công nghệ, 
tuy nhiên, thời gian lưu nước trong hồ kỵ khí hiện nay giảm xuống chỉ còn khoảng 1 

ngày, không đảm bảo khả năng xử lý nước thải trong hồ. 

Hình 18. Kết quả phân tích trung bình các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt tại trạm 
XLNT Ngũ Hành Sơn năm 2016 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Đầu vào Đầu ra 

QCVN 

40:2011/
BTNMT 

Hiệu suất xử 

lý (%) 

1 TSS mg/L 179 109 100 39,22 

2 BOD5 mg/L 127 89 50 29,80 

3 COD mg/L 183 142 150 22,58 

4 Nitơ tổng mg/L 24,5 18,2 40 25,91 

5 Phôt pho tổng mg/L 9,3 6,65 6 28,45 

(Nguồn: [16]) 

  Qua bảng kết quả trên, ta thấy hiệu suất xử lý nước thải tại trạm chỉ dao động 
trong khoảng dưới 40%, chỉ tiêu TSS, BOD5, phốt pho tổng sau xử lý vượt QCVN 

40:2011/BTNMT Với tình hình phát triển kinh tế tại lưu vực như hiện nay, dân số 
ngày càng tăng, khả năng xử lý nước thải không thể đáp ứng được yêu cầu xử lý đề ra. 

Việc nâng cấp hay đổi mới công nghệ xử lý tại trạm là điều cấp bách cần được triển 
khai. 

Thực tế hiện nay, tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 
Ngũ Hành Sơn đang sử dụng hệ thống cống chung, do đó thành phần và tải trọng chất 

ô nhiễm trong nước thải có nhiều khác biệt so với chất lượng nước thải điển hình đầu 
vào vốn được sử dụng cho các tính toán của trạm xử lý, trong đó hàm lượng BOD5, 

COD, SS thường thấp hơn nhiều so với hàm lượng điển hình của nước thải. Nguyên 
nhân của sự thay đổi chất lượng nước thải có thể kể đến bao gồm khả năng tự xử lý 

của nước thải trong hệ thống đường cống, nhất là hệ thống cống chung, vận tốc nước 
nhỏ, thời gian lưu nước trong cống dài. Lượng nước thấm từ bên ngoài vào nhất là đối 

với các tuyến cống có chất lượng kém và có mực nước ngầm cao cũng góp phần làm 
cho thành phần chất ô nhiễm trong nước thay đổi. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cần 

kể đến là từ các bể tự hoại. Tỷ lệ đấu nối từ các bể tự hoại vào hệ thống thu gom thấp, 
một phần khác là do bể tự hoại tự thấm ra bên ngoài môi. Dưới đây là một số đặc trưng 

về tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được trình bày trong bảng 7 
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Bảng 7. Giá trị đặc trưng của nước thải sinh hoạt và nồng độ ô nhiễm đầu vào của 
nước thải trạm XLNT Hòa Cường và Ngũ Hành Sơn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị đặc 

trưng 
TXL Hòa 

Cường 
TXL Ngũ 
Hành Sơn 

1 TSS mg/l 300 ÷ 400 124 179 

2 BOD5 mg/l 250 ÷ 400 146 127 

3 COD mg/l 400 ÷ 700 208 183 

4 Tổng Nito mg/l 60 27,6 24,5 

5 Tổng photpho mg/l 6,86 9,7 9,3 

(Nguồn: [16]) 

 Hiện nay, công nghệ kỵ khí không còn phù hợp cho việc xử lý nước thải tại lưu 
vực Hải Châu và phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn nữa, trước hết là vì hàm lượng 

BOD5, COD quá thấp so với công nghệ kỵ khí, vốn thường phù hợp cho loại nước thải 
có BOD5 và COD cao có khi lên tới hàng chục ngàn mg/l. Công nghệ này cũng sinh ra 

một lượng các khí ô nhiễm gây mùi khó chịu và với tình hình đô thị hóa cao như hiện 
nay tại lưu vực nghiên cứu chúng ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân 

do hai trạm XLNT Hòa Cường và Ngũ Hành Sơn nằm trong khu vực có đông dân cư 
sinh sống, không có khoảng cách ly vệ sinh theo tiêu chuẩn nên mức độ gây ô nhiễm, 

tác động tới chất lượng môi trường của khu dân cư là rất lớn. Hiệu quả xử lý nước thải 
của hồ kỵ khí cũng không cao so với các dây chuyền xử lý khác. Hiện nay, thành phố 

cũng đã có chủ trưởng điều chỉnh, nâng cấp hoặc thay thế các trạm xử lý nước thải sử 
dụng công nghệ hồ kỵ khí.  

Với công nghệ xử lý kỵ khí đã làm phát sinh các vấn đề về mùi hôi, hai hồ xử 
lý nước thải được đậy kín bằng tấm nhựa HDPE, không cho không khí tiếp xúc với 

nước thải, cũng như không cho hỗn hợp khí được tạo thành trong quá trình xử lý kỵ 
khí thoát ra ngoài. Thực tế hiện tại hồ sinh học kỵ khí thường sinh ra các khí như 

CH4…, các chất khí này thường có mùi hôi rất khó chịu, mặc dù hồ được phủ lớp 
HDPE và có các ống thu khí nhưng nguy cơ thoát khí thải là khá cao do hệ thống xử lý 

khí đã ngừng hoạt động làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.  
Hiện tượng phát sinh bọt tại các hố đầu ra và các cửa xả cũng gây không ít ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh và sức khoẻ cộng đồng. Các chất tẩy rửa chưa được 
xử lý triệt để kết hợp với một số chất khác tạo màu làm ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng.
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU GOM, 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI LƯU VỰC NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá đặc điểm tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải tại lưu vực 
quận Hải Châu và phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

3.1.1. Khảo sát vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
  Nhằm xác định tính chất và thành phần nước thải tại lưu vực nghiên cứu. Qua 

khảo sát thực tế, tác giả xác định được bốn vị trí lấy mẫu sau: 

  
(a) (b) 

X: Điểm lấy mẫu nước thải; (a) Vị trí lấy mẫu tại lưu vực quận Hải Châu; (b) Vị trí 
lấy mẫu tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Hình 19. Vị trí lấy mẫu tại lưu vực nghiên cứu 
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 - Vị trí 1: tại trạm bơm SPS14, nước thải tập trung tại vị trí này bao gồm nước 
thải từ trạm bơm SPS12, SPS13 và lưu vực từ Phan Thành Tài đến tượng đài 2/9. 

 - Vị trí 2: ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT Hòa Cường, bao gồm 
nước thải từ trạm bơm SPS15, trạm bơm Khuê Trung và trạm bơm HC05 chảy về. 

 - Vị trí 3: tại trạm bơm SPS3, thu gom nước thải khu vực ven biển từ đường Võ 
Văn Kiệt đến đường Nguyễn Văn Thoại. 

 - Vị trí 4: tại trạm bơm SPS35, bao gồm nước thải thu gom từ trạm bơm SPS33 
và SPS34 bơm về. 

  Nước thải sinh hoạt thường không cố định về lưu lượng và nồng độ thải theo 
thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Để đánh giá tính chất, thành phần và lưu 

lượng nước thải một cách chính xác nhất, tác giả chọn thời gian lấy mẫu là 24 giờ 
trong một ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 5/3/2017 đến ngày 21/4/2017, gồm các 

đợt sau: 
 Lưu vực Hải Châu 

 - Đợt ngày 5-6/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 5/3 đến 5h ngày 6/3 lấy 12 mẫu 

(mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT Hòa 
Cường. 

- Đợt ngày 12-13/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 12/3 đến 6h ngày 13/3 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS14. 

- Đợt ngày 30-31/3/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 30/3 đến 5h ngày 31/3 lấy 12 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT 

Hòa Cường 
- Đợt ngày 20-21/4/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 20/4 đến 6h ngày 21/4 lấy 24 

mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS14.  
 Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

- Đợt ngày 5-6/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 5/3 đến 5h ngày 6/3 lấy 12 mẫu 
(mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS35. 

- Đợt ngày 19-20/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 19/3 đến 6h ngày 20/3 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS3. 

- Đợt ngày 30-31/3/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 30/3 đến 5h ngày 31/3 lấy 12 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS35. 

- Đợt ngày 13-14/4/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 13/4 đến 6h ngày 14/4 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS3. 

3.1.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước thải tại lưu vực 

nghiên cứu 
 - Phương pháp lấy mẫu: được thực hiện theo TCVN 5992 – 1995 (ISO 5667-2: 

1991). 
 - Phương pháp bảo quản mẫu và xử lý mẫu: được thực hiện theo TCVN 5993-

1995 (ISO 5667-3: 1985) 



Đề tài cấp Bộ _ Mã số: B2016-DNA-31-TT _ Báo cáo cuối kỳ 
 

43 
 

 - Phương pháp phân tích: các chỉ tiêu phân tích được thực hiện theo các tiêu 
chuẩn Việt Nam hiện hành và  được thống kê theo bảng sau:   

Bảng 8. Thống kê các tiêu chuẩn phân tích 

Chỉ tiêu Số hiệu phương pháp sử dụng 

TDS, nhiệt độ Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy TDS, nhiệt độ. 

Độ pH Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy pH Meter. 

Độ dẫn điện (EC) Đo tại phòng thí nghiệm bằng máy AQUA LYTIC Con200 

Oxy hòa tan (DO) 
Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng  máy Dissolved oxygen 

meter 

Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 

Nhu cầu oxy sinh 
học (BOD5) 

TCVN 4566:1988 Nước thải – Phương pháp xác định nhu 
cầu sinh hóa oxy 

Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) 

TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 1989) Chất lượng nước – 
Xác định nhu cầu oxy hóa học. 

Amoni (NH4+) 
TCVN 4563:1988 Nước thải – Phương pháp xác định hàm 
lượng Amoniac 

Photpho tổng (T-P) 
TCVN 6202:2008 Chất lượng nước – Xác định Photpho – 

Phương pháp đo phổ dùng amonimolipdat 

Các thông số cần phân tích bao gồm: TDS, nhiệt độ, pH, EC, DO, TSS, BOD5, 

COD, NH4
+, TP. Các thông số TDS, nhiệt độ, pH sẽ được đo ngay tại vị trí lấy mẫu. 

Các thông số còn lại là EC, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, TP sẽ được phân tích tại 

Phòng thí nghiệm của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng. 

3.1.3. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu 

vực nghiên cứu 

3.1.3.1. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu 

vực quận Hải Châu 

a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC  
Qua các kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực quận Hải Châu, các chỉ 

tiêu như nhiệt độ, pH, DO, TDS, EC có sự dao động giữa các giờ trong ngày và giữa 
ngày nghỉ và ngày làm việc cũng có sự khác nhau. Các kết quả tiêu biểu của các chỉ 

tiêu được thể hiện trong bảng 3.2 
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Bảng 9. Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

S
T

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 T oC 25 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.91 ÷ 7.2 - 6.57 ÷ 7.16 - 

3 DO ppm 0.31 ÷ 0.77 0.53 0.24 ÷ 0.75 0.51 

4 TDS mg/l 304 ÷ 382 345 362 ÷ 517 431 

5 EC mS 0.48 ÷ 0.62 0.55 0.51 ÷ 0.84 0.69 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị COD cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 19h với COD = 194mg/l và thấp 
nhất là lúc 9h với COD = 68mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày nghỉ là 122mg/l. 

Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngàylàm việc là lúc 1h với COD = 157mg/l và 
thấp nhất là lúc 15h với COD = 99mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày làm việc là 

124mg/l. 

 

Hình 20. Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 

 Giá trị COD giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự thay đổi tương đối giống 
nhau. Từ 21h đến 11h các giá trị COD vào ngày nghỉ đều thấp hơn các giá trị COD 

vào ngày làm việc. 

c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 1h đến 13h, có xu hướng 

tăng cao lúc 2h đến 3h. Cao nhất là lúc 3h với TSS = 91mg/l và thấp nhất là lúc 14h, 
24h với TSS = 12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 32mg/l. 

Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao động mạnh từ 17h 
đến 22h. Từ 16h đến 18h có xu hướng tăng cao và giảm dần từ 18h đến 24h. Giá trị 
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TSS cao nhất là lúc 18h với TSS = 146mg/l và thấp nhất là lúc 12h với TSS = 15mg/l. 
Giá trị TSS trung bình trong ngày là 51mg/l 
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Hình 21. Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 
 Giá trị TSS giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 

nhau. Tuy nhiên, từ 17h đến 22h ngày làm việc giá trị TSS cao hơn nhiều so với ngày 
nghỉ. 

d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị BOD5 cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 19h với BOD5 = 89mg/l và thấp 
nhất là lúc 3h với BOD5 = 57mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày nghỉ là 72mg/l. 

Giống với ngày nghỉ, các giá trị BOD5
 cao nhất trong ngày làm việc cũng là lúc 19h 

với BOD5 = 104mg/l và thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 59mg/l. Giá trị BOD5 trung 

bình trong ngày làm việc là 76mg/l.  

 
 Hình 22. Biểu đồ so sánh các giá trị BOD5 vào ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực 

quận Hải Châu 
Giá trị BOD5 giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 

nhau. Các giá trị BOD5 vào ngày làm việc phần lớn đều cao hơn ngày nghỉ, chỉ khác 
vào thời điểm buổi trưa, các giá trị BOD5 vào ngày nghỉ lại cao hơn. Sự khác nhau 

giữa ngày nghỉ và ngày làm việc được thể hiện trong hình 22. 
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e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
 Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 7h đến 19h. Giá trị T-P tăng 
cao vào các giờ 9h, 15h, 17h. Cao nhất là lúc 15h với T-P = 9.4mg/l và thấp nhất là lúc 

3h với T-P = 4.5mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 6.4mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động đều trong 

ngày. Cao nhất là lúc 19h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 15h với T-P = 4.8mg/l. 
Giá trị T-P trung bình trong ngày là 5.3mg/l 

 

Hình 23. Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 

 Giá trị T-P giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động trái ngược nhau. 
Các giá trị T-P ngày nghỉ cao hơn nhiều so với ngày thứ năm. 

f) Chỉ tiêu Amoni NH4
+ 

 Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 17h đến 20h. Giá trị cao 

nhất trong ngày là lúc 18h với NH4
+ = 24.7mg/l và thấp nhất là lúc 8h với NH4

+ = 
6.3mg/l. Giá trị NH4

+ trung bình trong ngày là 10.5mg/l 

 Tương đối giống với ngày nghỉ, giá trị NH4
+ vào ngày làm việc có sự dao động 

mạnh từ 16h đến 20h và giá trị cao nhất trong ngày cũng là lúc 18h với NH4
+ = 

33.7mg/l, chỉ khác ở thời điểm đạt thấp nhất vào ngày làm việc là lúc 5h với NH4
+ = 

10.3mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình trong ngày làm việc là 17.6mg/l 
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Hình 24. Biểu đồ so sánh NH4
+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 
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Giá trị NH4

+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 

nhau. Các giá trị NH4
+ vào ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 

g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: các cở sở kinh doanh, sản xuất ngừng hoạt động, người dân không 

đi làm nên lượng nước thải ra vào buổi sáng ít, các chất hữu cơ trong nước cũng không 

nhiều. Các hoạt động vào ngày nghỉ chủ yếu diễn ra vào lúc chiều tối như người dân đi 
chơi, ăn uống,... nên chỉ tiêu BOD5, COD có xu hướng tăng dần từ trưa đến tối sau đó 

giảm dần. Nước thải phát sinh trong ngày này chủ yếu là nước thải từ việc tắm rửa, ăn 
uống của người dân nên chỉ tiêu TSS thấp, trong quá trình tắm rửa kết hợp với đi vệ 

sinh nên chỉ tiêu NH4
+ lại tăng cao vào buổi chiều tối khoảng từ 17h đến 19h sau đó 

giảm dần, vào ban đêm thì chỉ tiêu NH4
+ có trong nước thải rất thấp. Vào ngày nghỉ, 

các hoạt động của người dân thường diễn ra chậm hơn ngày làm việc bình thường 
khoảng 1h đến 1,5h và chúng ta cũng có thể quan sát được các điểm cực đại của đồ thị 
biểu diễn nồng độ các chất ô nhiễm cũng trễ hơn một khoảng thời gian tương ứng. Các 

hoạt động như giặt đồ, tẩy rửa thường diễn ra vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều 
nên chỉ tiêu T-P cũng tăng cao vào khoảng 9h và 15h đến 17h.  

- Ngày làm việc: Nước thải phát sinh từ các chợ trên lưu vực như chợ Hàn, chợ 
Cồn, chợ Đầu Mối,...chiếm tỷ lệ cũng nhiều, các chợ này hoạt động nhiều chủ yếu là 

buổi chiều và sáng sớm nên chỉ tiểu COD có xu hướng tăng dần từ 15h đến 3h sau đó 
giảm dần, một nguyên nhân khác là do một lực lượng lớn các công nhân, nhân viên 

sau một ngày làm việc sẽ tắm rửa, vệ sinh làm cho hàm lượng ô nhiễm có trong nước 
thải tăng cao vào buổi tối, đặc biệt là chỉ tiêu TSS, NH4

+. Vào ngày làm việc, người 

dân tranh thủ giặt giũ hay các hoạt động tẩy rửa thường là vào buổi sáng mới ngủ dậy, 
hoặc buổi trưa hay buổi tối sau giờ đi làm về, do đó chỉ tiêu T-P cũng dao động lên cao 

vào các giờ đó. 
- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: vào ngày nghỉ, người dân 

thức dậy muộn hơn ngày làm việc nên nhịp sinh hoạt vào ngày làm việc thường sớm 
hơn ngày nghỉ vào buổi sáng, do đó các chỉ tiêu ô nhiễm như BOD5, COD vào ngày 

nghỉ thường thấp hơn ngày làm việc. Đến buổi chiều tối, vào ngày nghỉ người dân 
thường đi chơi, ăn uống, nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nên hàm lượng chất ô 

nhiễm như COD, TSS, NH4
+, T-P trong nước cũng tăng cao hơn so với ngày làm việc. 

Vào giờ khuya thì hầu như các chỉ tiêu ô nhiễm giữa ngày nghỉ và ngày làm việc 

không khác nhau nhiều. 

3.1.3.2. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu 

vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn, các chỉ tiêu như pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC đều có sự dao động liên tục trong 
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ngày và giữa ngày nghỉ với ngày chủ nhật cũng có sự khác nhau, các kết quả tiêu biểu 
của các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 3.3 

Bảng 10. Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

S
T

T 

Thông 
số 

Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 T oC 26 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.83 ÷ 7.25 7.01 6.91 ÷ 7.39 7.11 

3 DO ppm 0.38 ÷ 0.75 0.55 0.31 ÷ 0.73 0.49 

4 TDS mg/l 523 ÷ 772 641 631 ÷ 1150 814 

5 EC mS 0.86 ÷ 1.43 1.03 0.89 ÷ 1.76 1.25 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị COD cao nhất vào ngày nghỉ là lúc 4h với COD = 167mg/l và thấp nhất 

là lúc 9h với COD = 86mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày nghỉ là 124mg/l. 
Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngày làm việc cao nhất là lúc 15h với COD = 

179mg/l và thấp nhất là lúc 3h với COD = 128mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày 
làm việc là 151mg/l. 

 

Hình 25. Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị COD ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống nhau. 
Các giá trị COD ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 

c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ từ 10h đến 13h có sự dao động lớn. Giá trị TSS cao 

nhất trong ngày là lúc 11h với TSS = 182mg/l và thấp nhất là lúc 24h, 1h với TSS = 
12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 49mg/l 
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 Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao động liên tục 
trong ngày. Giá trị TSS cao nhất trong ngày là lúc 19h với TSS = 112mg/l và thấp nhất 

là lúc 13h với TSS = 15mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 61mg/l.  

 

Hình 26. Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị TSS ngày nghỉ và ngày làm việc từ 7h đến 21h có sự dao động khác 

nhau. Các giá trị TSS từ 9h đến 15h ngày nghỉ cao hơn ngày làm việc, từ 15 đến 1h 
các giá trị TSS ngày nghỉ thấp hơn ngày làm việc.  

d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5

 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 5h với BOD5 = 119mg/l và thấp nhất là 
lúc 9h với BOD5 = 68mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày nghỉ là 94mg/l. Trong 

khi đó, giá trị BOD5 cao nhất vào ngày làm việc là lúc 13h với BOD5 = 129mg/l và 
thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 99mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày làm việc là 

115mg/l. 

 

Hình 27. Biểu đồ so sánh BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống nhau. 

Giá trị BOD5 ngày thứ năm phần lớn cao hơn ngày chủ nhật. 
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e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày. Giá trị T-P cao nhất 

trong ngày là lúc 15h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 9h với T-P = 4.3mg/l. Giá 
trị T-P trung bình trong ngày là 5mg/l. 

Giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động liên tục trong ngày. Giá trị T-P 
cao nhất trong ngày là lúc 11h với T-P = 9.7mg/l và thấp nhất là lúc 2h với T-P = 

6.2mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 8.3mg/l 

 

Hình 28. Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị T-P ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác nhau. 
Các giá trị T-P ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 

f) Chỉ tiêu Amoni NH4
+ 

Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ từ 1h đến 12h đều cao hơn các giá trị NH4

+ từ 13h 

đến 24h. Giá trị NH4
+ cao nhất trong ngày là lúc 11h với NH4

+ = 15.7mg/l và thấp nhất 
là lúc 23h với NH4

+ = 7mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình trong ngày là 11mg/l 

 Khác với ngày nghỉ, giá trị NH4
+ vào ngày làm việc có sự dao động liên tục 

trong ngày. Giá trị NH4
+ cao nhất là lúc 15h với NH4

+ = 25.9mg/l và thấp nhất là lúc 

4h với NH4
+ = 14.3mg/l. Giá trị NH4

+ trung bình trong ngày là 19.7mg/l 
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Hình 29. Biểu đồ so sánh NH4+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 
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Giá trị NH4
+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc từ 11h đến 1h có sự dao động 

khác nhau. Các giá trị NH4
+ ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 

g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: nguồn phát sinh nước thải vào ngày này chủ yếu từ các khách sạn, 

nhà hàng, resort, tắm rửa, ăn uống của người dân nên hàm lượng các chất ô nhiễm như 
chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, NH4

+, T-P đều rất thấp, riêng chỉ tiêu TSS, NH4
+ tăng cao 

vào buổi trưa khi các hoạt động ăn uống, vệ sinh diễn ra... 
- Ngày làm việc: nước thải phát sinh từ các dịch vụ kinh doanh ăn uống, còn có 

các cơ sở kinh doanh, sản xuất nên các chỉ tiêu ô nhiễm có trong nước tăng cao vào 
buổi sáng và buổi chiều. Sau một ngày làm việc, lượng nước do người dân tắm rửa, vệ 

sinh và ăn uống làm tăng cao chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, T-P vào buổi tổi. Trước lúc 
đi ngủ, người dân thường đi tiểu nên làm cho chỉ tiêu NH4

+ tăng cao vào giờ khuya. 

- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: nước thải phát sinh vào 
ngày làm việc phần lớn do các cơ sở kinh doanh sản xuất thải ra nên hàm lượng các 
chất ô nhiễm có trong nước thải hầu hết đều cao hơn ngày nghỉ. Vào ngày nghỉ, lượng 

chất ô nhiễm dao động phụ thuộc vào sinh hoạt của người dân, các hoạt động du lịch 
nên các chỉ tiêu ô nhiễm giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối 

khác nhau. 

3.1.4. Đánh giá sự khác nhau về tính chất, thành phần nước thải tại lưu vực quận 

Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

a) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau, chỉ giống nhau từ 23h đến 
5h và từ 17h đến 19h. Các giá trị COD tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao 

hơn các giá trị COD tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
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Hình 30. Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị COD vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Từ 21h đến 5h các giá 
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trị COD tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị COD tại lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn.  

 

Hình 31. Biểu đồ so sánh COD ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

b) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 4h đến 16h các giá trị 

TSS tại lưu vực quận Hải Châu đều thấp hơn các giá trị TSS tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn. 

  

Hình 32. Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị TSS vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 1h đến 3h và từ 9h 
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đến 15h các giá trị TSS tại lưu vực quận Hải Châu đều cao hơn các giá trị TSS tại lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

 
 Hình 33. Biểu đồ so sánh TSS ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

c) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5 vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau, chỉ khác nhau từ 7h 

đến 15h. Các giá trị BOD5 tại lưu vực quận Hải Châu đa phần đều lớn hơn các giá trị 
BOD5 tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

  
Hình 34. Biểu đồ so sánh BOD5 vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
 Giá trị BOD5 vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 

đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Các giá trị BOD5 
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tại lưu vực Hải châu đa phần đều lớn hơn các giá trị BOD5 tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

 

 Hình 35. Biểu đồ so sánh BOD5 vào ngày thứ năm tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

d) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Các giá trị T-P tại lưu vực 
quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị T-P tại lưu vực phía đông bắc quận 

Ngũ Hành Sơn 

 

Hình 36. Biểu đồ so sánh T-P vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị T-P vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Từ 23h đến 7h các giá 
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trị T-P tại lưu vực quận Hải Châu đều cao hơn các giá trị T-P tại lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 

Hình 37. Biểu đồ so sánh T-P vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

e) Chỉ tiêu Amoni NH4
+  

Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 13h đến 24h các giá trị 
NH4

+ tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị NH4
+ tại lưu vực phía 

đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
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Hình 38. Biểu đồ so sánh NH4
+ vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị NH4
+ vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn từ 24h đến 12h có sự dao động tương đối giống nhau. Các giá 
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trị NH4
+ tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều nhỏ hơn các giá trị NH4

+ tại lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 

 Hình 39. Biểu đồ so sánh NH4
+ vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 

vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

f) Nhận xét chung sự khác nhau về tính chất, thành phần nước thải giữa hai 

lưu vực 
- Ngày nghỉ: tại lưu vực quận Hải Châu lượng nước thải phát sinh chủ yếu là từ 

các cơ sở kinh doanh, sản xuất, các chợ, bệnh viện, những nguồn phát sinh nước thải 
này phần lớn vào ngày nghỉ vẫn hoạt động và làm việc nên hàm lượng chất ô nhiễm 

trong nước cao. Đặc biệt là vào buổi chiều tối, khi những người lao động đi làm tại các 
cơ sở sản xuất sau một ngày làm việc sẽ tắm rửa, vệ sinh và ăn uống nên lượng nước 

phát sinh và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải từ 17h đến 19h rất cao. 
Trong khi đó, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn lượng nước thải phát sinh 

chủ yếu từ các hoạt động du lịch, nhà hàng, khách sạn, tắm rửa của du khách nên 
lượng chất ô nhiễm trong nước thải tại lưu vực như chỉ tiêu BOD5, COD, T-P, NH4

+ 

hầu như đều thấp hơn tại lưu vực quận Hải Châu. Riêng chỉ tiêu TSS, với hoạt động du 
lịch nên lượng khách đến lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu là buổi 

sáng, khi đến nơi họ sẽ tắm rửa và ăn uống, các nhà hàng, khách sạn hoạt động khá 
đông vào giờ trưa, một phần khác là do việc dọn dẹp quán ăn, nhà hàng, xịt rửa nền, 

các vật dụng ăn uống do ngày hôm trước để lại nên lượng chất lơ lửng có trong nước 
thải vào buổi trưa tại lưu vực cao hơn rất nhiều so với lưu vực quận Hải Châu. 

 - Ngày làm việc: hai lưu vực có sự dao động trong ngày tương đối giống nhau 
nhưng tại lưu vực quận Hải Châu ngoài các cơ sở kinh doanh sản xuất còn có các 

trường học, các văn phòng kinh doanh, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
cũng vậy, nhưng tại lưu vực quận Hải Châu với diện tích và số dân lớn hơn nhiều nên 

lượng nước thải phát sinh cũng lớn hơn, lượng chất ô nhiễm có trong nước cũng lớn 
hơn như chỉ tiêu BOD5 luôn cao hơn tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
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Ngoài các dịch vụ ăn uống, du lịch, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn còn 
các cở sở kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ, các cơ sở làm đá mỹ nghệ, thêm vào đó là lượng 

nước giặt giũ và tẩy rửa tại các khách sạn, nhà nghỉ, resort nhiều nên các chỉ tiêu ô 
nhiễm có trong nước như COD, TSS, NH4

+, T-P hầu như đều cao hơn tại lưu vực quận 

Hải Châu. Riêng chỉ tiêu T-P, do các nhà hàng, khách sạn, resort ít hoạt động vào ban 
đêm nên chỉ tiêu T-P tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ban đêm thấp 

hơn nhiều so với lưu vực quận Hải Châu, về đêm vẫn có các chợ, các cơ sở sản xuất 
hoạt động. 

3.1.5. Đánh giá đặc điểm lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
  Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 
Ngũ Hành Sơn được xác định trong 4 đợt, bao gồm các đợt sau: 

  - Đợt ngày 12/3/2017 (Chủ nhật): Xác định lưu lượng nước thải tại hố nước đầu 
vào trạm XLNT Hòa Cường  

  - Đợt ngày 19/3/2017 (Chủ nhật): Xác định lưu lượng nước thải tại SPS35  
  - Đợt ngày 13/4/2017 (Thứ năm): Xác định lưu lượng nước thải tại SPS35  

  - Đợt ngày 20/4/2017 (Thứ năm): Xác định lưu lượng nước thải tại hố nước đầu 
vào trạm XLNT Hòa Cường  

  Qua bảng kết quả lưu lượng nước thải tại lưu vực nghiên cứu (phụ lục 7) ta 
thấy, lưu lượng nước thải có sự thay đổi liên tục trong ngày và cũng thấy rõ được sự 

khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc, cũng như giữa các lưu vực với nhau. 
 Lưu vực Hải Châu 

  Lưu lượng nước thải vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày, do vào 
ngày nghỉ người dân thường dậy muộn nên lượng nước vào 7h thấp, nhưng lại cao lên 

từ 11h đến 13h. 
  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc cũng dao động tương đối đều trong 

ngày, nhưng từ 20h đến 2h do làm việc cả ngày mệt nhọc nên nhịp sinh hoạt cũng 
giảm, lượng nước thải vào khung giờ này rất thấp. 
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Hình 40. Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
nghỉ và ngày làm việc 

  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 32059 m3/ngày đêm nhiều hơn lưu 
lượng nước thải vào ngày nghỉ là 31027 m3/ngày đêm, lưu lượng nước thải ngày làm 

việc thường ở mức cao hơn so với ngày nghỉ, do vào ngày làm việc, người dân kinh 
doanh và sản xuất nhiều nên lượng nước phát sinh sẽ nhiều hơn ngày nghỉ khi các hoạt 

động kinh doanh sản xuất ngừng hoạt động. Đặc biệt là từ 17h đến 19h, sau một ngày 
làm việc lượng nước thải do người dân tắm rửa và sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với 

ngày nghỉ. 
 Lưu vực Ngũ Hành Sơn 

  Lưu lượng nước thải ngày nghỉ cao nhất vào lúc 11h và 18h đến 23h. Vào ngày 
nghỉ, lượng khách du lịch đến đây rất nhiều và thường tổ chức ăn uống phần lớn vào 

buổi tối nên lượng nước phát sinh vào buổi tối rất cao. 
  Lưu lượng nước thải ngày làm việc cao nhất vào lúc 7h, 11h và 18h đến 19h. 

Do cả ngày làm việc vất vả, người dân thường đi ngủ sớm nên sau 20h lượng nước 
phát sinh không nhiều.  
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Hình 41. Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ và ngày làm việc 

  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 18143 m3/ngày đêm ít hơn lưu lượng 

nước thải vào ngày nghỉ là 19360 m3/ngày đêm. Vào ngày nghỉ, lượng khách du lịch 
đến đây sinh hoạt rất đông nên lượng nước phát sinh vào các giờ thường lớn hơn vào 

ngày làm việc. Lưu lượng nước thải ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương 
đối giống nhau, chỉ khác vào lúc 7h ngày làm việc, người dân dậy sớm để đi làm nên 
lượng nước phát sinh nhiều hơn ngày nghỉ. 

 So sánh sự khác nhau giữa lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

      - Ngày nghỉ: Từ 7h đến 21h hai lưu vực có sự dao động tương đối giống nhau. 
Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, lượng nước tăng cao đến 23h mới bắt 

đầu giảm xuống do lượng khách du lịch đến sinh hoạt tại đây sinh hoạt nhiều vào buối 
tối, trong khi đó, tại lưu vực quận Hải Châu lưu lượng nước thải bắt đầu giảm dần sau 

19h, nhịp sinh hoạt tại lưu vực quận Hải Châu thường giảm sau 20h nhưng lại tăng cao 
từ 1h do trên địa bàn có các chợ như chợ Đầu Mối thường hoạt động rất sớm. Lượng 

nước phát sinh tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu do khách du 
lịch đến đây sinh hoạt thải ra nên về đêm, sau khi vui chơi giải trí thì du khách nghỉ 

ngơi khoảng thời gian từ 24 đến 9h, do đó lượng nước vào khung giờ này rất thấp. 
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Hình 42. Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ 

  - Ngày làm việc: lưu lượng nước thải tại hai lưu vực có sự dao động tương đối 
giống nhau từ 4h đến 21h nhưng lưu lượng tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn thấp hơn nhiều so với lưu vực quận Hải Châu. Từ 2h đến 3h lưu lượng tại lưu vực 
quận Hải Châu thường tăng rất cao do các chợ trên lưu vực thường hoạt động rất sớm. 

 

Hình 43. Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày làm việc 
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3.2. Đề xuất giải pháp thu gom và công nghệ xử lý nước thải tại lưu vực nghiên 
cứu 

3.2.1. Đề xuất giải pháp thu gom tại lưu vực nghiên cứu 

a) Đối với lưu vực thoát nước về trạm xử lý Hòa Cường, quận Hải Châu 
Dựa vào kết quả đánh giá hiện trạng trong chương 2, tác giả nhận thấy hệ thống 

thoát nước chung với mật độ dày đặc, việc cải tạo và thu gom theo phương pháp khác 
sẽ mất rất nhiều chi phí, thời gian và gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, tác giả đề xuất 

vẫn sử dụng hệ thống thoát nước chung. 
Nước thải và nước mưa đợt đầu được thu gom về các tuyến cống chính đặt dọc 

theo sông Hàn nhưng không cho chảy tràn ra sông Hàn mà bơm về ngăn tiếp nhận 
nước thải tại trạm XLNT, tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào, tách nước thải và nước 

mưa về ngăn thoát nước khẩn cấp và cho chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Cẩm Lệ 
nhằm giảm chi phí xử lý. 

Cần có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện tại trạm bơm, nâng cấp và 
cải tạo các thiết bị nhằm phát huy tối đa hệ thống điều khiển SCADA. Đầu tư hệ thống 

an toàn chung tại các trạm bơm SPS12, SPS13 và SPS14 để việc vận hành được thuận 
lợi và tốt hơn, tránh trường hợp trạm bơm SPS15 gặp sự cố mà các trạm bơm vẫn tự 

động tiếp tục bơm nước về. 
Việc xây dựng các trạm bơm chống ngập tại các vị trí tụ thủy tại khu vực trung 

tâm là giải pháp căn cơ, lâu dài và phù hợp điều kiện địa hình tại lưu vực. Đồng thời 
xây dựng quy trình vận hành các hồ điều tiết như hồ Thạc Gián, hồ công viên 29/3 trên 

cơ sở mùa mưa xả sớm, tận dụng tối đa khả năng điều tiết, ưu tiên công tác chống 
ngập úng tại lưu vực. 

Rà soát, đánh giá khả năng thoát nước của hệ thống hiện trạng và đề xuất các 
giải pháp chiến lược, lâu dài, phân kỳ đầu tư, huy động nguồn lực để từng bước triển 

khai thực hiện. Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phải theo quy hoạch, kế 
hoạch của lĩnh vực thoát nước. Để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước tại lưu vực 
nghiên cứu, các khu vực có diện tích thoát nước lớn cần phải có giải pháp giảm lưu 

lượng. Chẳng hạn, khu vực sân bay cần khẩn trương khơi thông kênh rạch hiện trạng, 
nạo vét các tuyến cống như tuyến cống đoạn từ hồ Xuân Hà A tới đường Điện Biên 

Phủ dài 400m và đoạn trong khu dân cư Thanh Lộc Đán nhằm giảm lưu lượng kịp thời 
cho hệ thống thoát nước. 

Nâng cấp, cải tạo các tuyến cống chưa hợp lý như đoạn cống từ ngã tư Lê Lợi - 
Lý Tự Trọng đến điểm giao với đường Trần Phú bị co hẹp cục bộ; đoạn cống bên trái 

đường Lê Thanh Nghị bắt đầu từ ngã tư 30/4 – Lê Thanh Nghị đến ngã tư Lê Thanh 
Nghị - Phan Đăng Lưu có khẩu độ cống bị co hẹp; đoạn từ ngã ba Ông Ích Khiêm - 

Nguyễn Trãi đến ngã ba Nguyễn Trãi - Ngô Gia Tự có khẩu độ cống nhỏ; khu vực 
giữa đường Đỗ Quang và đường Nguyễn Hoàng có cao trình mặt đường và cống thấp 
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hơn so với đường Nguyễn Hoàng và Lê Đình Lý (nơi tụ thủy tập trung nước), khu vực 
Phan Đăng Lưu – Lưu Quý Quỳ - 2/9 có địa hình thấp hơn nhiều so với đường Phan 

Đăng Lưu; đoạn cống bên trái đường Lê Thanh Nghị giao với đường Hàn Thuyên và 
đường Phan Đăng Lưu có khẩu độ cống bị co hẹp. 

b) Đối với lưu vực phía Đông Bắc quận Ngũ Hành Sơn 
Giải pháp tạm thời, cần đầu tư, lắp đặt các van lật tại các cửa xả dọc sông Hàn 

để ngăn nước từ ngoài sông tràn ngược vào hệ thống thu gom, đồng thời ngăn chặn 
mùi hôi từ trong hệ thống phát sinh ra ngoài môi trường. 

 

Hình 44. Giếng tách kết hợp với van lật 

Về lâu dài, đối với những khu vực đang sử dụng hệ thống thoát nước chung, 

cần cải thiện và xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Tiếp nối các dự án thoát nước 
riêng ở lưu vực này như dự án thoát nước riêng khu vực Mỹ An, Mỹ Khê được thành 

phố đầu tư xây dựng, tác giả đề xuất triển khai rộng ra để xây dựng hệ thống thu gom 
thoát nước riêng cho lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. Đối với các lưu vực 

thoát nước chưa có hệ thống thu gom cần sớm hoàn thiện mạng lưới thu gom nước 
mưa và nước thải, theo hướng tách riêng. Nước thải cần được thu gom triệt để và dẫn 

về trạm xử lý Ngũ Hành Sơn, và trạm Hòa Xuân, còn nước mưa lực vực hướng ra biển 
tác giả đề xuất giải pháp thoát nước xa bờ để bảo vệ bãi biển và môi trường du lịch, 

lưu vực thoát ra sông Cổ Cò và Sông Hàn thì xả qua các cửa xả. Cụ thể giải pháp thoát 
nước xa bờ như sau : 

Với việc áp dụng hệ thống thoát nước thải bằng tự chảy, vào mùa hè chỉ có nước 
mưa chảy theo hệ thống thoát nước ra bải biển sẽ làm mất mỹ quan khu vực. Giai đoạn 

đầu cơn mưa, nước mưa sẽ cuốn theo cát và chất bẩn trên bề mặt đường phố, sân vườn, 
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mái nhà và bùn trong cống. Tuy nhiên, lượng chất bẩn này không lớn và xảy ra trong thời 
gian ngắn vì vậy có thể coi nước mưa là nước thải quy ước sạch có thể xả trực tiếp ra biển. 

Bãi biển phía Đông Đà Nẵng có bờ biển dài và độ dốc thoải. Chiều dài bãi cát 

vào trung bình vào khoảng 100m, trong khi phạm vi bãi tắm được xác định trong phạm 

vi 150m từ mép nước.Vì vậy tác giả lựa chọn chiều dài đường ống ngầm thoát ra biển 

là 250 m 

Khu vực phía Đông Bắc quận Sơn Trà có 7 cửa xả đổ ra biển Đông. Tại cống vào 

mỗi cửa xả, xây dựng một giếng tràn tách một lượng nước mưa tương đương với chu 
kì lặp lại cường độ mưa I =38 mm/h. Lượng nước mưa này sẽ theo đường ống HDPE 

chôn ngầm trên bãi cát đổ ra biển. 
Tùy thuộc vào lưu vực thoát mỗi cửa sẽ bố trí 02 ống HDPE D 630 tới ống 

HDPE D 1200 với chiều dài 250m.  

 
 

 
Đường ống và mặt cắt tuyến xả nước mưa xa bờ 
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c) Giải pháp thu gom chung cho cả hai lưu vực nghiên cứu 
Cải tạo lại các cửa thu nước sao cho ngăn được rác không vào hệ thống thu gom 

và mùi từ trong hệ thống không thể phát sinh ra bên ngoài. Rà soát, đánh giá hiện trạng 
vị trí các cửa thu nước và bố trí lại sao cho hợp lý để thu nước đạt hiệu quả cao nhất. 

Nghiên cứu giải pháp hố ga thu nước mặt đường kết hợp ngăn mùi phù hợp với điều 
kiện tại lưu vực. Tăng cường nạo vét mương thu, cửa thu và các tuyến cống thuộc lưu 

vực thu gom đổ về các cửa xả chính để bảo đảm các tuyến cống này tương đối sạch sẽ, 
giảm thiểu việc nước mưa cuốn trôi bùn rác chảy ra biển gây ô nhiễm môi trường, 

đồng thời tăng khả năng chứa nước thải trong cống để hạn chế nước thải chảy tràn ra 
biển.  

  
(a) (b) 

Hình 45. Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm 
trên vỉa hè 

(a) Mặt bằng hố ga; (b) Mặt cắt A-A 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 46. Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm 
dưới lòng đường 

(a) Mặt bằng hố ga; (b) Mặt cắt A-A 
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Hiện có nhiều giải pháp thích hợp có thể giảm thiểu sự úng ngập và giảm chi 
phí xử lý, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống thu gom mà mỗi hộ dân có thể đóng góp 

sức vào đó như làm các bể chứa thu nước mưa tại mỗi gia đình, mỗi tòa nhà. Cách làm 
này vừa cho phép sử dụng nguồn nước quý trời cho trong sinh hoạt, tưới vườn, rửa 

xe... mà còn giảm thiểu đáng kể lưu lượng nước mưa tập trung vào hệ thống thoát 
nước. Theo tính toán của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, với lượng mưa 1600 

mm/năm, mỗi hộ chỉ cần một bể nước mưa 6 m3 thì cũng đủ dùng để dội toilet cho cả 
năm, đồng thời làm chậm dòng chảy nước mưa đi rất nhiều. Có thể xây dựng các bể 

chứa nước ngầm dưới mỗi tòa nhà và cho cả khu nhà hay các khu vực công cộng, làm 
thành các hồ điều hòa thu nước mưa. Nước trữ có thể dùng để tưới đường, rửa cây, 

cứu hỏa... hay cho thấm xuống bổ cập cho nước ngầm.  
 Tại các tòa nhà cao tầng như chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, ký 

túc xá, nước mưa phải được thu gom từ mái và các khu vực trong khuôn viên của khu 
nhà và đưa tới các bể chứa nằm dưới tầng hầm. Cặn bẩn trong nước mưa được loại bỏ 
nhờ hệ thống lọc cát lắp đặt trên bể, trước khi nước mưa chảy vào bể chứa. Nước mưa 

sau đó được sử dụng để cấp cho xả rửa bệ xí, bệ tiểu, tưới sân vườn, dự trữ cho chữa 
cháy.  

 Tại các trường học nước mưa phải được thu gom chủ yếu từ mái và dẫn tới các 
bể chứa xây dựng ngầm hoặc nổi. Nước mưa được sử dụng cho mục đích sinh hoạt của 

học sinh và cấp nước tưới cây, vườn trong trường. Hệ thống thu gom nước mưa cũng 
là mô hình giúp học sinh nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm nước, có ý thức 

hơn trong bảo vệ môi trường và có trách nhiệm hơn vì sự phát triển bền vững.  
 Tại các khu vực công cộng như các bãi đỗ xe, nước mưa phải được tập trung về 

các bể ngầm, bên trong có các khối nhựa cứng, rỗng được lắp ghép, xếp chồng lên 
nhau, tạo thành một hệ thống thấm lọc và lưu giữ nước mưa. Bên ngoài khối lắp ghép 

này phủ lớp vải chống thấm và lớp sỏi. Tùy thuộc vào diện tích bãi để xe, tiến hành 
xây dựng một hoặc nhiều modun. Nước mưa được thấm, lọc sạch và làm chậm dòng 

chảy qua hệ thống này, trước khi chảy tới các bể chứa hay cống thoát nước. Cũng có 
thể sử dụng các cấu kiện bê tông đúc sẵn làm bể chứa ngầm. Nước mưa ở đây được sử 

dụng cho các mục đích công cộng như rửa đường, cấp cho đài phun nước, cứu hỏa… 
Tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ, nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn trước 
khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. Để tiết kiệm đường ống cống thu gom của thành 

phố, các khách sạn, khu resort, cơ sở kinh doanh, dịch vụ gần nguồn tiếp nhận nước 
thải sau xử lý phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải xây dựng trạm xử 

lý nước thải đạt cột A, nước sau xử lý được tái sử dụng nguồn nước như dùng để tưới 
tiêu, vệ sinh, … và thải ra nguồn tiếp nhận gần đó. Hiện nay, lượng nước được dùng 

cho nước cấp sinh hoạt ngày càng cạn kiệt, để bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước nhằm 
hướng đến phát triển môi trường bền vững, nước thải sau xử lý cần phải đạt loại A 
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Tăng tỷ lệ đấu nối hộ gia đình nhằm đảm bảo 100% đấu nối vào hệ thống thu 
gom, sử dụng các biện pháp như nâng cao nhận thức cộng đồng bằng cách triển khai 

chương trình thông tin giáo dục truyền thông khuyến khích đấu nối hộ gia đình vào hệ 
thống thoát nước, nêu rõ các lợi ích hoạt động này mang lại cho người sử dụng và cải 

thiện môi trường cho cộng đồng, hoặc có thể ban hành quy định bắt buộc các hộ gia 
đình sinh sống trong khu vực sử dụng hệ thống thoát nước phải thực hiện đấu nối vào 

hệ thống. Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện đấu nối, giúp 
giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo.  

Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường cho mỗi người dân, đồng thời chống hành vi xả rác bừa bãi bằng việc xử phạt 

nặng các trường hợp vi phạm. Song song với hình thức tuyên truyền bằng lời nói về 
hiện trạng môi trường, thì các hoạt động vận động bảo vệ môi trường cần được thực 

hiện thường xuyên và liên tục nhằm giúp cộng đồng thấy được ngay những lợi ích 
thiết thực, cụ thể. Các hoạt động vận động bảo vệ môi trường cần được triển khai như: 
đi bộ vì môi trường kênh rạch, đạp xe vì môi trường kênh rạch, ngày chủ nhật xanh, 

xếp túi giấy và Khu Phố không rác, phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, “Tuần 
lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước”. Cần tích cực phối hợp, 

vận động người dân tham gia nạo vét, khơi thông kênh rạch, góp phần tạo thông 
thoáng dòng chảy, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, không để các điểm đã 

được xử lý bị tái ngập... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường trên lưu vực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

3.2.2. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải tại lưu vực nghiên cứu 

3.2.2.1. Cơ sở đề xuất công nghệ XLNT 

 Các thông số phục vụ công tác thiết kế công nghệ XLNT bao gồm lưu lượng 

nước thải, đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực nghiên cứu.  
  Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn được đánh giá qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại hố đầu vào 

trạm XLNT Hòa Cường và trạm bơm SPS35 vào ngày nghỉ 5/3/2017- 6/3/2017 và 
ngày làm việc 30/3/2017 - 31/3/2017 ở mục 3.1 

Bảng 11. Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Hải Châu 

S
T

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 pH - 6.99 ÷ 7.2 7.07 6.99 ÷ 7.15 7.08 

2 DO ppm 0.41 ÷ 0.67 0.55 0.61 ÷ 0.75 0.56 

3 BOD5 mg/l 57 ÷ 89 72 59 ÷ 104 76 
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4 COD mg/l 68 ÷ 194 122 99 ÷ 157 124 

5 TSS mg/l 18 ÷ 107 48 26 ÷ 98 55 

6 T – P mg/l 4.5 ÷ 9.4 6.4 4.8 ÷ 5.8 5.3 

7 NH4
+ mg/l 10.1 ÷ 20.5 14.1 12.5 ÷ 17.6 14.2 

8 TDS mg/l 314 ÷ 382 356 362 ÷ 384 373 

9 EC mS 0.48 ÷ 0.62 0.57 0.51 ÷ 0.63 0.56 

Bảng 12. Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

S
T

T 

Thông 
số 

Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 pH - 7.08 ÷ 7.25 7.14 7.02 ÷ 7.17 7.1 

2 DO ppm 0.4 ÷ 0.72 0.56 0.52 ÷ 0.73 0.63 

3 BOD5 mg/l 43 ÷ 78 58 54 ÷ 78 66 

4 COD mg/l 78 ÷ 136 105 89 ÷ 136 114 

5 TSS mg/l 11 ÷ 103 38 24 ÷ 112 68 

6 T – P mg/l 2.8 ÷ 6.4 4.2 3.8 ÷ 6.1 5.0 

7 NH4
+ mg/l 10.3 ÷ 16.6 13.4 12.2 ÷ 17.2 14.5 

8 TDS mg/l 584 ÷ 690 632 631 ÷ 691 663 

9 EC mS 0.91 ÷ 1.08 0.98 0.89 ÷ 1.18 1.05 

Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 
Ngũ Hành Sơn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 13. Đặc điểm lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

S
T
T 

Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

Lưu vực quận Hải 
Châu 

Lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn 

Ngày 
nghỉ 

Ngày làm 
việc 

Ngày 
nghỉ 

Ngày làm 
việc 

1 Lưu lượng nước thải 
thấp nhất 

m3/h 495 539 356 376 

2 Lưu lượng nước thải 
cao nhất 

m3/h 2196 2466 1467 1267 

3 Lưu lượng nước thải 
trung bình 

m3/h 1293 1336 807 756 
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 Từ bảng 3.4 và 3.5 ta thấy đặc tính nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn tương đối khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày 

làm việc, các thông số ô nhiễm tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các 
thông số ô nhiễm tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. Với sự thay đổi 

thành phần, tính chất nước thải tại lưu vực nghiên cứu như đã trình bày ở trên, tác giả 
đề xuất công nghệ XLNT cần áp dụng cho cả hai lưu vực là công nghệ SBR. 

3.2.2.2. Các hạng mục thiết kế   
 Trạm XLNT được thiết kế bao gồm các hạng mục chính sau đây: 

 - Tiền xử lý bao gồm: chắn rác thô, chắn rác tinh nước thải đầu vào. 

 - Bể lắng cát. 

 - Bể xử lý sinh học theo mẻ liên tục. 

 - Khử trùng nước thải: dùng dung dịch Clo lỏng. 

 - Xử lý bùn: bể nén bùn.  

 

Hình 47. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải đề xuất 

  

Đường nước thải 
Đường khí 

Đường hóa chất 
Đường bùn 

Nước thải từ trạm bơm đầu vào 

Song chắn rác 

Bể sinh học theo mẻ 

Bể khử trùng 

Hệ thống sông Cổ Cò  
(đáp ứng QCVN 40:2011/BTNTMT cột A) 

Bể nén bùn 

Máy ép 

Bơm  
Bơm 

Bơm 

Bùn khô thải bỏ 

Bồn hóa chất 

Máy thổi khí 

Bể lắng cát 
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Nước thải tại lưu vực theo đường ống thu gom được trạm bơm nước thải đầu 
vào bơm trực tiếp về ngăn tiếp nhận nước thải ngay trước kênh đặt máy tách rác. 

Trước khi chảy vào bể xử lý, nước thải được đo lưu lượng bằng máng Parshall. Có hai 
song chắn rác cơ khí, hoạt động song song. Đây là loại máy tách rác cơ khí hoạt động 

tự động, tích hợp cả bộ phận rửa, tách nước và ép rác. Việc thiết kế cũng bố trí một 
ngăn chắn rác thủ công cho phép nước thải chảy thẳng không cần qua song chắn rác cơ 

khí trong trường hợp chắn rác bị hỏng, quá tải, hoặc một số trường hợp đặc biệt khác. 
Rác được song chắn tự động thu gom, được nén và rửa rồi xả ra một băng tải thu gom 

rác từ cả hai máy tách rác, rồi được đưa tới thùng chứa rác đặt sẵn ở dưới. 
 Nước thải đi qua song chắn rác chảy tràn vào hai bể lắng cát đứng. Tại bể lắng 

cát đứng, dưới tác dụng của trọng lực, các hạt cát hay chất rắn có khối lượng nặng hơn 
sẽ có vận tốc lắng cao hơn và do đó sẽ lắng xuống đáy bể, trong khi đó những hạt chất 

rắn có khối lượng nhẹ hơn vẫn ở trạng thái lơ lửng và sẽ theo nước thải đi sang bước 
xử lý tiếp theo. Cặn lắng từ hố thu cát được bơm trực tiếp tới thiết bị vít tải vận 
chuyển lên thùng chứa đem thải bỏ. 

  Sau bể lắng cát, nước thải sẽ được tự động dẫn về một trong ba bể  SBR (luân 
phiên nhau). Nước thải dẫn về bể nào được tự động bằng cách đóng/mở cửa phay 

bằng mô tơ điều khiển tự động. 
 Quá trình xử lý sinh học dựa trên công nghệ sinh học theo mẻ SBR sử dụng các vi 

sinh vật hiếu khí để oxy hoá các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Nhờ đó, nước 
thải được làm sạch. Sự oxy hoá sinh học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ 

được thực hiện bởi vi sinh vật có trong bể  hay còn gọi là bùn hoạt tính. 
 + Thiết bị tách rác 

 Các tạp chất thô trong nước thải sẽ được giữ lại bởi thiết bị tách rác, như các 
mảnh gỗ vụn, giẻ, rác…để bảo vệ thiết bị và giảm mức độ ảnh hưởng cho các công 

đoạn xử lý tiếp theo. Các thiết bị được bố trí song song tại các kênh dẫn, nước thải 
chảy qua thiết bị, các tạp chất sẽ được giữ lại trên các song chắn rác. Có hai song chắn 

rác cơ khí và một song chắn rác thủ công có thể hoạt động độc lập bởi các van cửa 
phai có chức năng giữ lại các tạp chất thô có kích thước lớn hơn 6mm trước khi nước 

thải đi vào các giai đoạn xử lý tiếp theo. Phần rác giữ lại được nén bởi bộ phận ép rác 
và chuyển đến xe thu gom rác. 

  Nguyên lý hoạt động: nước thải chảy qua song chắn rác (khe hở 6mm) các tạp 
chất thô có kích thước lớn hơn 6mm sẽ được giữ lại trên lồng chắn đục lỗ và được chổi 

quét cuốn đến đoạn ép và nén  được thực hiện bởi một vít tải xoắn. 
 Ngoài ra, hệ thống song chắn rác thủ công sẽ được sử dụng trong trường hợp 

một hoặc nhiều thiết bị trên ngừng hoạt động cho việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa 
chữa.    

 + Bộ phận lắng cát  
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 Việc tách cát phải thực hiện trước quá trình xử lý bằng sinh học để đảm bảo an 
toàn cho thiết bị và hiệu quả của quá trình xử lý. Tại bộ phận lắng cát, cát lắng xuống 

phần đáy. Đồng thời một số chất ô nhiễm hữu cơ được lắng theo cát làm giảm tải trọng 
ô nhiễm hạn chế phát sinh mùi tại bể lắng.  

 Mục đích của quá trình xử lý tại bể lắng cát còn là tách các chất rắn vô cơ khác 
ra khỏi nước thải để đảm bảo an toàn cho thiết bị và các công đoạn xử lý tiếp theo. 

 + Bộ phận đo lưu lượng 
 Dùng hệ thống mương Parshall có chức năng  kiểm soát lưu lượng đầu vào của 

nước thải trước khi vào bể tách rác và lắng cát. 
 + Bể SBR 

 Các quá trình như oxy hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, khử  nitơ và khử 
photpho bằng phương pháp sinh học được diễn ra đồng thời. Việc kiểm soát quá trình 

này dựa trên việc đo sự hấp thụ oxy trực tuyến nên loại trừ được trường hợp dòng chảy 
quá tải như trong hệ thống SBR. Quá trình xử lý sẽ diễn ra liên tục khi hệ thống được 
lắp đặt ít nhất là 2 bể hoạt động song song. 

 Công nghệ SBR hoàn toàn không sử dụng bể lắng. Toàn bộ các công đoạn điền 
đầy, phân hủy sinh học, lắng, rút nước được thực hiện trong một bể, do đó tiết kiệm 

chi phí đầu tư và diện tích đất xây dựng. Bùn tuần hoàn được bơm tới ngăn chứa bùn 
(20 – 30%  hàm lượng bùn trong dòng thải). Hệ thống phân phối khí làm tăng khả 

năng hấp thụ oxy vào trong nước thải tới mức tối đa, cung cấp nguồn oxy cho quá 
trình phân hủy các hợp chất ô nhiễm và tổng hợp tế bào của vi sinh vật.   

 Quá trình xử lý liên tục: Việc lắp đặt các bể song song với nhau giúp cho hệ 
thống có thể hoạt động liên tục trong điều kiện dòng thải liên tục. Trong trường hợp 

cần bảo dưỡng, bảo trì, thông qua hệ thống từng bể sẽ được tạm ngừng hoạt động để 
bảo dưỡng mà không làm ảnh hưởng đến tính liên tục của quá trình xử lý. 

 Chu trình: Quá trình xử lý hiếu khí diễn ra theo chu kỳ tuần hoàn trong thời 
gian là 3 - 4 giờ, trong chu trình này, quá trình lắng và gạn nước thải diễn ra liên tục. 

Do vậy, có tất cả các điều kiện cần thiết cho quá trình khử chất dinh dưỡng và lắng 
bùn diễn ra đồng thời. Thời gian nghỉ giữa các giai đoạn xử lý ở bể này được nối tiếp 

bằng các giai đoạn xử lý ở các bể song song, do vậy các thiết bị lắp đặt và toàn bộ hệ 
thống đều luôn trong tình trạng hoạt động liên tục, tận dụng được tối đa tính năng của 

từng thiết bị. 
+ Khử trùng 

 Nước thải từ bể SBR sẽ chảy vào bể tiếp xúc khử trùng trong thời gian khoảng 
30 phút dể loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra môi trường.  

+ Bể nén bùn 
 Bùn dư từ bể SBR được bơm đến bể nén bùn để làm giảm thể tích bùn thải. Tại 

đây bùn được nén xuống đáy bể và bơm sang máy ép bùn. 
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3.2.2.3. Đề xuất quy trình vận hành 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: 

 Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A).  

Bảng 14. Chất lượng nước thải sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT 
Giá trị chọn tính 

toán Cmax 

1 pH - 6 ÷ 9 6 ÷ 9 

2 BOD5 mg/l 30 20 

3 COD mg/l 75 60 

4 TSS mg/l 50 40 

5 T-P mg/l 4 3.2 

6 NH4
+ mg/l 5 4.1 

* Ghi chú: 
 - QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 
 - Giá trị chọn tính toán Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán: Cmax 
= C.Kq.Kf.  

 Với C: Giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp;  
 Kq: Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải (Nước thải sau xử lý tại được xả ra sông 

Cẩm Lệ, Kq = 0.9);  
 Kf: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải khi xả vào 

nguồn tiếp nhận (Kf = 0.9). 

a) Quy trình vận hành cho lưu vực quận Hải Châu 
 Nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 
A) tại lưu vực quận Hải Châu, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm cần đạt theo thời gian 

vào ngày nghỉ và ngày làm việc được thể hiện qua bảng 3.8 và 3.9: 

Bảng 15. Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực quận Hải 
Châu vào ngày nghỉ 

Thời gian BOD5 COD TSS T-P NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày nghỉ 

3h 57 107 22 4.5 10.1 

7h 62 78 43 6.1 12.3 

11h 85 102 92 5.7 18.5 

15h 64 136 38 9.4 12.2 

19h 89 194 66 5.7 12.2 

23h 76 136 33 6.0 14.6 
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Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 65 44 - 29 59 

7h 68 23 7 48 67 

11h 76 41 57 44 78 

15h 69 56 - 66 66 

19h 78 69 39 44 66 

23h 74 56 - 47 72 

  Dựa vào bảng 3.8 có thể nhận thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu 
ra vào ngày nghỉ đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất 

ô nhiễm tại lưu vực quận Hải Châu cần đạt lúc 3h là 29% đến 65%, lúc 7h là 7% đến 
68%, lúc 11h là 41% đến 78%, lúc 15h là 56% đến 69%, lúc 19h là 39% đến 78%, lúc 

23h là 47% đến 74%. Do đó, tác giả chọn thời gian thích hợp cho quá trình xử lý vào 
ngày nghỉ là: từ 23h - 7h; 13h - 17h là 4 giờ, từ 7h - 13h; 17h - 23h là 6 giờ. 

Bảng 16. Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực quận Hải 
Châu vào ngày làm việc 

Thời gian BOD5 COD TSS T-P NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày làm việc 

3h 59 145 32 5.5 12.5 

7h 74 124 58 5.6 13.6 

11h 68 102 83 5.1 17.6 

15h 63 99 86 4.8 16.2 

19h 104 121 43 5.8 12.5 

23h 86 141 35 5.4 13.6 
Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 66 59 - 42 67 

7h 73 52 31 43 70 

11h 71 41 52 37 77 

15h 68 39 54 33 75 

19h 81 50 7 45 67 

23h 77 57 - 41 70 
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 Dựa vào bảng 3.9 ta thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra vào 
ngày làm việc đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô 

nhiễm tại lưu vực quận Hải Châu cần đạt lúc 3h là 42% đến 67%, lúc 7h là 31% đến 
73%, lúc 11h là 37% đến 77%, lúc 15h là 33% đến 75%, lúc 19h là 7% đến 81%, lúc 

23h là 41% đến 77%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời gian thích hợp cho 
quá trình xử lý vào ngày làm việc là: từ 23h - 3h là 4 giờ, từ 3h - 15h là 6 giờ, từ 15h - 

23h là 8 giờ. 
  Căn cứ nồng độ ô nhiễm đầu vào và điều kiện xả thải theo QCVN 

40:2011/BTNMT, tác giả lựa chọn thông số phù hợp áp dụng cho trạm XLNT tại lưu 
vực quận Hải Châu vào ngày nghỉ và ngày làm việc nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và 

tiết kiệm chi phí vận hành cụ thể như sau: 
  - Ta xây dựng 3 bể SBR. Với công suất thiết kế là 40000 m3/ngđ. 

 Vào ngày làm việc: 
* Từ 23h đến 3h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 

  Trong đó:  

Bảng 17. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
làm việc từ 23h đến 3h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 3h: n = 4/4 = 1 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 3h: n = 3 bể x 1 mẻ/bể  = 3 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 6666/3 = 2222 m3 
 * Từ 3h đến 15h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 

Bảng 18. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
làm việc từ 3h đến 15h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 
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  - Số mẻ một bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể = 6 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/6 = 3333 m3 
 * Từ 15h đến 23h: một mẻ hoạt động là 8h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 480 phút 
    

Bảng 19. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
làm việc từ 15h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 480 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 120  phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 168 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 96   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 72   phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 24   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 15h đến 23h: n = 8/8 = 1 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 3 bể x 1 mẻ/bể  = 3 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 13334/3 = 4445 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 4 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 12 mẻ  

 Vào ngày nghỉ: 
* Từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 
    

Bảng 20. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
nghỉ từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: n = 12/4 = 3 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: n = 3 bể x 3 mẻ/bể 

            = 9 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/9 = 2222 m3 

 * Từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 
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   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 

Bảng 21. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
nghỉ từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể 
            = 6 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/6 = 3333 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 5 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 15 mẻ 

b) Quy trình vận hành cho lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Bảng 22. Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ 

Thời gian BOD5 COD TSS TP NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày nghỉ 

3h 43 82 13 3.1 10.9 

7h 57 92 11 3 10.7 

11h 55 90 89 5.8 13.4 

15h 69 107 24 3.9 12.6 

19h 78 126 41 4.3 16.6 

23h 48 78 12 3.6 14.1 
Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 54 27 - - 62 

7h 65 35 - - 62 

11h 64 33 55 45 69 

15h 71 44 - 18 68 

19h 74 52 2 26 75 

23h 58 23 - 11 71 
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 Dựa vào bảng 3.15 ta thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra vào 
ngày nghỉ đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô 

nhiễm tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn cần đạt lúc 3h là 27% đến 62%, 
lúc 7h là 35% đến 65%, lúc 11h là 33% đến 69%, lúc 15h là 18% đến 71%, lúc 19h là 

2% đến 75%, lúc 23h là 11% đến 71%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời 
gian thích hợp cho quá trình xử lý vào ngày nghỉ: từ 23h đến 11h là 4 giờ, từ 11h đến 

23h là 6 giờ. 

Bảng 23. Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày làm việc 

Thời gian BOD5 COD TSS TP NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày làm việc 

3h 69 118 31 4.1 12.6 

7h 62 113 68 4.2 13.3 

11h 54 89 78 5.9 14.5 

15h 59 109 82 4.8 15.4 

19h 78 116 112 6.1 17.2 

23h 75 136 49 4.9 14.6 

Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 71 49 - 22 68 

7h 68 47 41 24 69 

11h 63 33 49 46 72 

15h 66 45 51 33 73 

19h 74 48 64 48 76 

23h 73 56 18 35 72 

 Dựa vào bảng 3.16 ta thấy, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra ngày làm 

việc đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm tại 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn cần đạt lúc 3h là 22% đến 71%, lúc 7h là 

24% đến 69%, lúc 11h là 33% đến 72%, lúc 15h là 33% đến 73%, lúc 19h là 48% đến 
76%, lúc 23h là 18% đến 73%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời gian thích 

hợp cho quá trình xử lý vào ngày làm việc là 6 giờ. 
  Căn cứ nồng độ ô nhiễm đầu vào và điều kiện xả thải theo QCVN 

40:2011/BTNMT, tác giả lựa chọn thông số phù hợp áp dụng cho trạm XLNT tại lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ và ngày làm việc nhằm đảm bảo 

hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí vận hành cụ thể như sau: 
- Ta xây dựng 3 bể SBR. Với công suất thiết kế là 30000 m3/ngđ 
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 Vào ngày làm việc: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 
   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 

Bảng 24. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày làm việc [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 24/6 = 4 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 3 bể x 4 mẻ/bể = 12 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 30000/12 = 2500 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 4 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 12 mẻ 

 Vào ngày nghỉ: 
* Từ 23h đến 11h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 
  Trong đó:  

Bảng 25. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ từ 23h đến 11h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 11h: n = 12/4 = 3 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 11h: n = 3 bể x 3 mẻ/bể  

                   = 9 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 15000/9 = 1667 m3 

 * Từ 11h đến 23h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 
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Bảng 26. Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ từ 11h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 11h đến 23h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 11h đến 23h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể = 6 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 15000/6 = 2500 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 5 mẻ/bể 
- Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 15 mẻ
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
 Tác giả đã đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng thu gom, xử 
lý nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

Qua việc thu thập mẫu nước thải và phân tích kết quả mẫu nước thải thu được, đề tài 
đã xác định được tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải tại hai lưu vực nghiên 

cứu. Từ đó đưa ra các giải pháp thu gom và công nghệ xử lý, quy trình vận hành hợp 
lý, tiết kiệm chi phí cho trạm XLNT của từng lưu vực. Qua các kết quả thu được, tác 

giả rút ra một số kết luận sau: 
 - Đối với hệ thống thu gom, cần thiết kế hệ thống thoát nước riêng đối với 

những lưu vực mới mở rộng và khu xây dựng mới cho cả 2 lưu vực nghiên cứu. Nước 
thải cần được thu gom triệt để và dẫn về trạm xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi 

trường. Riêng nước mưa khu vực ven biển phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn cần 
thiết kế phương án xả nước xa bờ, vừa đảm bảo mỹ quan du lịch vừa giảm tải cho hệ 

thống thoát nước thành phố, kết hợp với xây dựng bể chứa, trạm xử lý nước mưa đủ 
lớn, nhằm mục đích tích trữ nước cho các hoạt động khác vào mùa khô.  

 - Cần sớm thiện việc cải tạo nâng cấp một số tuyến ống thu gom đảm bảo khớp 
nối cao trình thoát nước tự chảy, các cửa xả CSO nâng cao ngưỡng  tràn, cải tạo tuyến 

ống gom hiện có, không để xẩy ra hiện tượng thoát nước bẩn ra biển. Hệ thống các 
trạm bơm chuyển tiếp cần được vận hành hiệu quả và hợp lý đảm bảo vận chuyển 

nước thải về trạm xử lý triệt để. 
 - Sớm đầu tư nâng cấp công suất và công nghệ các trạm xử lý nước thải Ngũ 

Hành Sơn, trạm Hòa Xuân và khớp nối tuyến ống dẫn nước về trạm để đảm bảo xử lý 
hết lượng nước thải của thành phố trong tương lại với sự phát triển kinh tế xã hội. 

 - Nước thải tại hai lưu vực nghiên cứu thuộc mức ô nhiễm nhẹ, thành phần chất 
ô nhiễm có trong nước thải thấp hơn nhiều so với hàm lượng điển hình của nước thải 

đô thị. Thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải tại hai lưu vực nghiên cứu luôn 
thay đổi theo từng giờ trong ngày, theo các ngày trong tuần và theo lưu vực, do đó việc 

áp dụng công nghệ SBR để xử lý nước thải tại hai lưu vực là rất thích hợp để xử lý 
nước thải đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí. 

 - Thời gian cho quá trình xử lý nước thải khi áp dụng công nghệ SBR tại lưu 
vực quận Hải Châu: 

+ Vào ngày nghỉ: 
Từ 23h – 7h, 13h – 17h là 4 giờ 

Từ 7h – 13h, 17h – 23h là 6 giờ 
Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 5 mẻ/ngày.  

+ Vào ngày làm việc: 
Từ 23h – 3h là 4 giờ 

Từ 3h – 15h là 6 giờ 
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Từ 15h – 23h là 8 giờ 
Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 4 mẻ/ngày.  

 - Thời gian cho quá trình xử lý nước thải khi áp dụng công nghệ SBR tại lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn: 

+ Vào ngày nghỉ: 
Từ 23h – 11h là 4 giờ 

Từ 11h – 23h là 6 giờ 
Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 5 mẻ/ngày.  

+ Vào ngày làm việc: 
 Thời gian xử lý là 6 giờ 

Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 4 mẻ/ngày.  
 - Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có đặc 

điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tương đồng nhau, đồng thời sau khi đánh giá tính chất, 
thành phần nước thải tại hai lưu vực, tác giả cũng nhận thấy thành phần các chất ô 
nhiễm có trong nước thải tại hai lưu vực cũng tương đồng nhau. 

2. Kiến nghị 
 - Đề tài được tiến hành trong thời gian tương đối ngắn, do đó chưa đánh giá 
được tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải vào mùa mưa mà chỉ mới dừng lại ở 

mùa khô. Vì vậy, trong quá trình áp dụng kết quả đề tài vào việc vận hành thực tế tại 
trạm XLNT cần đánh giá tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải vào mùa mưa 

để đưa ra quy trình vận hành phù hợp cho mùa mưa. 
 - Thành phần chất ô nhiễm luôn thay đổi theo thời gian và không gian, do đó 

cần quan trắc và theo dõi thường xuyên chất lượng nước thải đầu vào và hiệu quả xử 
lý các chất ô nhiễm để có sự điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp nhằm tiết kiệm 

điện năng và chi phí vận hành. 
 - Đối với các lưu vực có đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tương đồng với hai 

lưu vực nghiên cứu, có thể áp dụng công nghệ SBR cho việc xử lý nước thải nhằm tiết 
kiệm thời gian nghiên cứu và đánh giá mà vẫn đưa ra công nghệ xử lý phù hợp. 
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Tài khoản: 113000001172
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Phân tích ứng xử động của tàu cao tốc trên mô hình nền ba lớp sử dụng phương pháp phần tử dầm nhiều lớp chuyển động cải tiến

Khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt sợi thủy tinh (G-FRP) không có cốt đai 

Một số giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP dựa trên tiêu chí quản lý

Đánh giá mức độ chính xác của các công thức dự đoán bề rộng vết nứt uốn hiện có cho sàn u-boot

Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng

Nghiên cứu tính chất, thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
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Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của cốt liệu đến một số đặc trưng cơ học của bê tông geopolymer  tại Nghệ An

Xu hướng sử dụng kết cấu thép nhẹ (LSF) nhìn từ kinh nghiệm của Canada

Một số mô hình thực nghiệm dự báo tỷ lệ ăn mòn cốt thép trong môi trường chloride của kết cấu bê tông cốt thép 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ đáy lò đến một số tính chất cơ-lý của vữa xây dựng sử dụng hàm lượng tro bay lớn

Châm clo khử trùng cho mạng lưới phân phối nước sạch tại các vùng ngoài đô thị phía Nam Việt Nam – nghiên cứu điển hình tại đảo Trí Nguyên, Khánh Hòa

Thẩm mỹ của người Việt từ yếu tố thiên nhiên trong không gian ở truyền thống

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu xây dựng bền vững tại Đà Nẵng 
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Đặng Vũ Hiệp
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Xây dựng môi trường học tập, sáng tạo gắn với thực hành, ứng dụng cho đào tạo ngành thiết kế trong thời kỳ CM công nghệ và hội nhập quốc tế

Ảnh hưởng của phương pháp thí nghiệm đến chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng poóc lăng của phụ gia khoáng hoạt tính cao

Thiết kế dầm công xôn ngắn đối xứng bằng mô hình chống-giằng theo tiêu chuẩn ACI318-11

So sánh ứng xử thực nghiệm của ống thép nhồi bê tông chịu nén lặp và nén đơn 

Ứng dụng và tính toán trụ thép đơn thân nhiều mặt

Giải pháp quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị

Chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng có xét đến điều kiện biên khác nhau và ảnh hưởng của nhiệt độ

Phân tích sức chịu tải của cọc trong nền cát khu vực ven biển tỉnh Bình Định có xét hóa lỏng do động đất  

Ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến ứng xử chọc thủng của sàn bê tông cốt GFRP 

Tối ưu hóa quá trình xử lý hiếu khí bằng phương pháp sinh học trong xử lý nước thải chế biến mủ cao su 

Ảnh hưởng của lỗ mở sàn tầng hầm đến chuyển vị ngang của tường vây trong biện pháp thi công top-down

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính chính xác của việc ước lượng chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá dựa trên khoảng cách từ lời giải trung bình trong lựa chọn giám đốc dự án   

Phương pháp thi công xây dựng đồng thời để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án xây dựng

Móng bè-cọc cho nhà thấp tầng trên nền đất yếu

Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các chu trình làm việc an toàn thuộc Hệ thống quản lý an toàn lao động trong xây dựng của Nhật Bản tại Việt Nam

Ảnh hưởng của dạng đầu neo đến sự làm việc chung của bê tông geopolymer và cốt thép

Xây dựng tinh gọn: một phương pháp hiệu quả để quản lý dự án

Xác định luật phân phối các công đoạn chủ yếu của quá trình thi công đào cọc barrette 

Thiết kế hữu cơ và xu hướng tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay 
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Văn Viết Thiên Ân , Bùi Quang Vinh 

Phùng Thị Hoài Hương
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TÓM TẮT  
Báo cáo trình bày kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn và 
tính chất, thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực nghiên 
cứu. Kết quả thể hiện những đặc trưng của nước thải về tính 
chất, thành phần, lưu lượng, để từ đó đưa ra các giải pháp lựa 
chọn công nghệ xử lý phù hợp và có phương án thu gom thích 
hợp để đảm bảo hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường. 
Từ khóa – Amoni; chất hưu cơ; cặn lơ lửng, lưu lượng nước thải 
; xử lý nước thải ; SBR. 
  
ABSTRACT  
The report presents the survey results, assess the current 
collection system, waste water treatment in the Ngu Hanh Son 
district and nature, ingredients, waste water quality in 
researching area. Results shown are typical of waste water of 
nature, ingredients, water quality in order to offer solutions to 
choose suitable technology and have project collection to 
ensure economic efficiency and protect environment. 
Key words- Amonium; organic matter; suspended solid; Waste 
water quality; wastewater treatment; SBR (Sequency Batch 
Reactor).  
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1. Đặt vấn đề 
Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường 
ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt là ở các 
thành phố lớn. Chính phủ Việt Nam đã ban hành và áp dụng nhiều chính 
sách cũng như đầu tư cải thiện vệ sinh môi trường đô thị, đặc biệt là đầu 
tư trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước thải đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn khá 
nhiều vấn đề quan trọng cần nhanh chóng giải quyết mặt khác để phát 
triển hiệu quả lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam, cần 
quan tâm hơn nữa đến công tác lựa chọn công nghệ xử lý. Công nghệ 
xử lý cần phù hợp với lưu lượng và đặc tính nước thải đầu vào, các quá 
trình xử lý cần thiết để đạt tiêu chuẩn xả thải, điều kiện cụ thể của khu 
vực xử lý và nguồn tiếp nhận. Đảm bảo các công nghệ được lựa chọn và 
công trình được thiết kế mang lại lợi ích về mặt kinh tế - tài chính, chi 
phí phù hợp với khả năng chi trả của địa phương.Thành phố Đà Nẵng 
đang hướng tới thành phố môi trường với định hướng ngành du lịch là 
ngành mũi nhọn mang lại nguồn thu chính cho thành phố. Quận Ngũ 
Hành Sơn là nơi có tiềm năng du lịch lớn, với bờ biển dài và nhiều khách 
sạn sang trọng. Do đó việc bảo vệ môi trường tại khu vực đang là mối 
quan tâm hàng đầu của thành phố Đà Nẵng. Trong đó vấn đề thoát nước 
và vệ sinh môi trường đang là vấn đề đáng quan tâm, cần có những giải 
pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, sự đầu tư thích đáng để giải quyết triệt 
để những bất cập còn tồn tại.  
Xuất phát từ những lý do trên, nhóm tác giả đã thư ̣c hiện nghiên cứu, 
đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nghiên cứu 
tính chất, thành phần, lưu lượng tại khu vực quân Ngũ Hành Sơn. 
* Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

.  
Hình 1: Phạm vi khu vực nghiên cứu. 

 
Đối tượng: Nước thải đô thị, hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 
Phạm vi: quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng 
Phương pháp :  
+ Phương pháp điều tra, khảo sát 
+ Phương pháp thống kê các số liệu, dữ liệu có được 
+ Phương pháp lấy mẫu, phân tích. 
+ Phương pháp so sánh 
+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá. 
 Điều tra, khảo sát tỷ lệ đấu nối nước thải 
Tiến hành lập phiếu điều tra, khảo sát tỷ lệ đấu nối nước thải từ mạng 
lưới cấp 3: Khảo sát ý kiến của các hộ dân trên địa bàn quận Ngũ Hành 
Sơn (với 300 phiếu điều tra). Bằng hình thức phát phiếu và phỏng vấn 
trực tiếp người dân và xin chữ ký để xác thực thông tin. 
 Khảo sát, lấy mẫu nước tại trạm bơm nước thải. 
Lấy mẫu  nước  thải tại vị trí trạm bơm SPS35 và SPS3 tại lưu vực thoát 
nước Ngũ Hành Sơn. Thời gian khảo sát 24 giờ: từ ngày 5/3/2018 đến 
ngày 13/4/2018. 
+ Đợt 1: Từ 7h đến 5h ngày 5-6/3/2018, 12 mẫu   
(Chủ nhật) tại SPS35, (d1). 
+ Đợt 2: Từ 7h đến 6h ngày 19-20/3/2018, 24 mẫu  
(Chủ nhật) tại SPS3, (d2). 
+ Đợt 3: Từ 7h đến 5h ngày 30-31/3/2018, 12 mẫu  
( Thứ 5) tại SPS35, (d3). 
+ Đợt 4: Từ 7h đến 6h ngày 12-13/4/2018, 24 mẫu  
( Thứ 4) tại SPS3, (d4). 

 
Hình 2: Vị trí lấy mẫu 

 Chú thích :  
+ SPS3, SPS35:Trạm bơm nước thải 
         : Điểm lấy mẫu ở trạm bơm. 

 
Hình 3:  Vị trí trạm bơm nước thải SPS35 

 
Hình 4: Mặt cắt vị trí lấy mẫu trạm bơm nước thải 

 Phương pháp  lấy mẫu và bảo quản mẫu. 
Mẫu nước thải được lấy theo phương pháp thủ công. Nước được lấy tại 
trạm bơm nước thải , dùng chai nhựa 500ml để đựng mẫu nước . Lấy đầy 
chai, bảo quản bằng cách cho vào thùng xốp có chứa nước đá, khi lấy 
đủ số mẫu theo thời gian nghiên cứu thì chở về phòng thí nghiệm trong 
ngày. Sau đó mẫu được chuyển sang trữ trong tủ mát ở 40 C chờ phân 
tích. 
Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu được thực hiện theo tiêu 
chuẩn.Tiêu chuẩn áp dụng gồm: TCVN 5999-1995; TCVN 6663-3:3008. 

Bảng 1: Thống kê phương pháp phân tích mẫu. 
Chỉ tiêu Phương pháp đo, phân tích 
TDS, 
nhiệt độ. 

Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy TDS, nhiệt độ. 

pH Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy pH Meter. 
Độ dẫn 
điện (EC) 

Đo tại phòng thí nghiệm bằng máy AQUA LYTIC Con200 

DO Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng  máy Dissolved 
oxygen meter 

TSS Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 
COD Phân tích theo TCVN 4565:1988, phương pháp xác định 

độ oxy hóa dùng kali bicromat. 
TSS Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 

COD Phân tích theo TCVN 4565:1988, phương pháp xác định 
độ oxy hóa dùng kali bicromat. 

NH4+ Phân tích theo phương pháp đo phổ phenat theo 
SMEWW 4500-NH3 F:2012 

TP TCVN 6202:2008 Chất lượng nước- Xác định Photpho- 
Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat. 

Tiến hành phân tích mẫu nước thải tại phòng thí nghiệm các thông số 
phân tích gồm: t (oC), pH, DO, COD, TSS, NH4

+, TP, TDS, EC . 
2. Kết quả nghiên cứu và khảo sát 
2.1. Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý nước thải tại khu vực quận 
Ngũ Hành Sơn. 
2.1.1. Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải của khu vực nghiên cứu. 
Kết quả khảo sát hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu được thống kế ở 
bảng 2 như sau: 

Bảng 2: Kết quả khảo sát hộ gia đình 

STT Câu hỏi Trả lời 
Tỷ 
lệ 

I Điều kiện thoát nước hộ gia đình 

1 
Nước thải từ 
nhà bếp/ nơi 
chuẩn bị thức 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Tự thấm xuống đất 30% 
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chọn công nghệ xử lý phù hợp và có phương án thu gom thích 
hợp để đảm bảo hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường. 
Từ khóa – Amoni; chất hưu cơ; cặn lơ lửng, lưu lượng nước thải 
; xử lý nước thải ; SBR. 
  
ABSTRACT  
The report presents the survey results, assess the current 
collection system, waste water treatment in the Ngu Hanh Son 
district and nature, ingredients, waste water quality in 
researching area. Results shown are typical of waste water of 
nature, ingredients, water quality in order to offer solutions to 
choose suitable technology and have project collection to 
ensure economic efficiency and protect environment. 
Key words- Amonium; organic matter; suspended solid; Waste 
water quality; wastewater treatment; SBR (Sequency Batch 
Reactor).  
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1. Đặt vấn đề 
Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường 
ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt là ở các 
thành phố lớn. Chính phủ Việt Nam đã ban hành và áp dụng nhiều chính 
sách cũng như đầu tư cải thiện vệ sinh môi trường đô thị, đặc biệt là đầu 
tư trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước thải đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn khá 
nhiều vấn đề quan trọng cần nhanh chóng giải quyết mặt khác để phát 
triển hiệu quả lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam, cần 
quan tâm hơn nữa đến công tác lựa chọn công nghệ xử lý. Công nghệ 
xử lý cần phù hợp với lưu lượng và đặc tính nước thải đầu vào, các quá 
trình xử lý cần thiết để đạt tiêu chuẩn xả thải, điều kiện cụ thể của khu 
vực xử lý và nguồn tiếp nhận. Đảm bảo các công nghệ được lựa chọn và 
công trình được thiết kế mang lại lợi ích về mặt kinh tế - tài chính, chi 
phí phù hợp với khả năng chi trả của địa phương.Thành phố Đà Nẵng 
đang hướng tới thành phố môi trường với định hướng ngành du lịch là 
ngành mũi nhọn mang lại nguồn thu chính cho thành phố. Quận Ngũ 
Hành Sơn là nơi có tiềm năng du lịch lớn, với bờ biển dài và nhiều khách 
sạn sang trọng. Do đó việc bảo vệ môi trường tại khu vực đang là mối 
quan tâm hàng đầu của thành phố Đà Nẵng. Trong đó vấn đề thoát nước 
và vệ sinh môi trường đang là vấn đề đáng quan tâm, cần có những giải 
pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, sự đầu tư thích đáng để giải quyết triệt 
để những bất cập còn tồn tại.  
Xuất phát từ những lý do trên, nhóm tác giả đã thư ̣c hiện nghiên cứu, 
đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nghiên cứu 
tính chất, thành phần, lưu lượng tại khu vực quân Ngũ Hành Sơn. 
* Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

.  
Hình 1: Phạm vi khu vực nghiên cứu. 

 
Đối tượng: Nước thải đô thị, hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 
Phạm vi: quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà nẵng 
Phương pháp :  
+ Phương pháp điều tra, khảo sát 
+ Phương pháp thống kê các số liệu, dữ liệu có được 
+ Phương pháp lấy mẫu, phân tích. 
+ Phương pháp so sánh 
+ Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá. 
 Điều tra, khảo sát tỷ lệ đấu nối nước thải 
Tiến hành lập phiếu điều tra, khảo sát tỷ lệ đấu nối nước thải từ mạng 
lưới cấp 3: Khảo sát ý kiến của các hộ dân trên địa bàn quận Ngũ Hành 
Sơn (với 300 phiếu điều tra). Bằng hình thức phát phiếu và phỏng vấn 
trực tiếp người dân và xin chữ ký để xác thực thông tin. 
 Khảo sát, lấy mẫu nước tại trạm bơm nước thải. 
Lấy mẫu  nước  thải tại vị trí trạm bơm SPS35 và SPS3 tại lưu vực thoát 
nước Ngũ Hành Sơn. Thời gian khảo sát 24 giờ: từ ngày 5/3/2018 đến 
ngày 13/4/2018. 
+ Đợt 1: Từ 7h đến 5h ngày 5-6/3/2018, 12 mẫu   
(Chủ nhật) tại SPS35, (d1). 
+ Đợt 2: Từ 7h đến 6h ngày 19-20/3/2018, 24 mẫu  
(Chủ nhật) tại SPS3, (d2). 
+ Đợt 3: Từ 7h đến 5h ngày 30-31/3/2018, 12 mẫu  
( Thứ 5) tại SPS35, (d3). 
+ Đợt 4: Từ 7h đến 6h ngày 12-13/4/2018, 24 mẫu  
( Thứ 4) tại SPS3, (d4). 

 
Hình 2: Vị trí lấy mẫu 

 Chú thích :  
+ SPS3, SPS35:Trạm bơm nước thải 
         : Điểm lấy mẫu ở trạm bơm. 

 
Hình 3:  Vị trí trạm bơm nước thải SPS35 

 
Hình 4: Mặt cắt vị trí lấy mẫu trạm bơm nước thải 

 Phương pháp  lấy mẫu và bảo quản mẫu. 
Mẫu nước thải được lấy theo phương pháp thủ công. Nước được lấy tại 
trạm bơm nước thải , dùng chai nhựa 500ml để đựng mẫu nước . Lấy đầy 
chai, bảo quản bằng cách cho vào thùng xốp có chứa nước đá, khi lấy 
đủ số mẫu theo thời gian nghiên cứu thì chở về phòng thí nghiệm trong 
ngày. Sau đó mẫu được chuyển sang trữ trong tủ mát ở 40 C chờ phân 
tích. 
Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu được thực hiện theo tiêu 
chuẩn.Tiêu chuẩn áp dụng gồm: TCVN 5999-1995; TCVN 6663-3:3008. 

Bảng 1: Thống kê phương pháp phân tích mẫu. 
Chỉ tiêu Phương pháp đo, phân tích 
TDS, 
nhiệt độ. 

Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy TDS, nhiệt độ. 

pH Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy pH Meter. 
Độ dẫn 
điện (EC) 

Đo tại phòng thí nghiệm bằng máy AQUA LYTIC Con200 

DO Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng  máy Dissolved 
oxygen meter 

TSS Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 
COD Phân tích theo TCVN 4565:1988, phương pháp xác định 

độ oxy hóa dùng kali bicromat. 
TSS Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 

COD Phân tích theo TCVN 4565:1988, phương pháp xác định 
độ oxy hóa dùng kali bicromat. 

NH4+ Phân tích theo phương pháp đo phổ phenat theo 
SMEWW 4500-NH3 F:2012 

TP TCVN 6202:2008 Chất lượng nước- Xác định Photpho- 
Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat. 

Tiến hành phân tích mẫu nước thải tại phòng thí nghiệm các thông số 
phân tích gồm: t (oC), pH, DO, COD, TSS, NH4

+, TP, TDS, EC . 
2. Kết quả nghiên cứu và khảo sát 
2.1. Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý nước thải tại khu vực quận 
Ngũ Hành Sơn. 
2.1.1. Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải của khu vực nghiên cứu. 
Kết quả khảo sát hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu được thống kế ở 
bảng 2 như sau: 

Bảng 2: Kết quả khảo sát hộ gia đình 

STT Câu hỏi Trả lời 
Tỷ 
lệ 

I Điều kiện thoát nước hộ gia đình 

1 
Nước thải từ 
nhà bếp/ nơi 
chuẩn bị thức 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Tự thấm xuống đất 30% 



5.201932

STT Câu hỏi Trả lời Tỷ 
lệ 

ăn của gia đình 
được đổ vào 
đâu? 

Hệ thống thoát nước chung/công 
cộng. 70% 

2 

Nước thải từ 
nhà  tắm/bồn 
rửa … của gia 
đình được đổ 
vào đâu? 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Tự thấm xuống đất 30% 

Hệ thống thoát nước chung/công 
cộng 70% 

3 
Nhà vệ sinh của 
gia đình thuộc 
loại nào? 

Tự hoại, bán tự hoại, hố xí thùng 
…(có bể phốt) 

100
% 

Nhà vệ sinh tạm bợ (không có bể 
phốt) 0% 

4 

Nước thải từ bể 
phốt của gia 
đình được đổ 
vào đâu 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Hệ thống thoát nước chung/công 70% 

Tự thấm xuống đất 30% 

5 

Nước thải từ cơ 
sở sản 
xuất,kinh 
doanh của 
ông/bà được 
xử lý như thế 
nào 

Qua bể xử lý và đổ vào hệ thống 
chung 0% 

Đổ trực tiếp vào hệ thống 
chung/công cộng 

100
% 

Tự thấm xuống đất 0% 

II Điều kiện cấp nước hộ gia đình 

6 

Gia đình hiện có 
sử dụng nước 
thủy cục (nước 
máy) không 

Có 100
% 

Không 0% 

7 
Gia đình hiện có 
sử dụng nước 
giếng không? 

Có 10% 

Không 90% 

8 
Sử dụng nước 
giếng vào mục 
đích nào 

Ăn uống 10% 

Tắm giặt 90% 

Sản xuất 0% 

9 Chất lượng nước 
giếng 

Chất lượng nước tốt 80% 

Chất lượng nước không tốt, 
như: đục, phèn, có mùi, vị lạ,… 20% 

III Hiểu biết và khả năng tham gia của người dân 

10 

Vật liệu xây dựng 
hệ thống cống 
rãnh của tổ, 
phường/xã nơi 
khu vực gia đình 
ông/bà đang ở. 

Ống cống bằng bê tông 100
% 

Mương hở xây bê tông 0% 

Rãnh đất đào (không xây) 0% 

11 
Các vấn đề của hệ 
thống thoát nước 
ngoài nhà 

Có mùi     30% 

Nước thải chảy tràn trên mặt 
đất  10% 

Có nhiều ruồi, muỗi  4% 

hệ thống thoát nước bị hư (tít 
cống, vỡ cống, …)  25% 

Khi trời mưa nước thải tràn ra 
cống 30% 

Qua kết quả điều tra nhận thấy tỷ lệ không đấu nối nước thải từ hộ gia 

đình vào mạng lưới thoát nước còn cao, chiếm hơn 30%. 

 
Hình 5: Tỷ lệ đấu nối nước thải hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu. 

Qua khảo sát người dân nhận thấy còn nhiều vấn đề bấp cập đối với hệ 
thống thoát nước đô thị tại lưu vực được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 
Hình 6: Những bất cập tồn tại của hệ thống thoát nước 

2.1.2 Hiện trạng hệ thống thu gom nước thải: 
Mạng lưới thu gom nước thải được chia thành 3 cấp, gồm: mạng cấp 3 
(đấu  nối hộ gia đình), mạng cấp 2 (dẫn về cống chính) và mạng cấp 1 
(cống chính hoặc cống bao) dẫn về trạm xử lý. 
- Đấu nối và mạng lưới cống cấp 3: 
Theo các số liệu thu thập được từ điều tra khảo sát, tỷ lệ đấu nối hộ gia 
đình ở khu vực này khoảng 70%, trong đó nhiều khu vực khó kết nối 
được do các hộ dân nằm sâu trong ngõ hẻm, 30% còn lại nước thải sau 
bể tự hoại được thấm vào môi trường đất. 
- Mạng lưới cống cấp 2: 
  Mạng cấp 2 chủ yếu là các tuyến cống chung thu gom cả nước thải và 
nước mưa dẫn đến giếng tách dòng. 
+ Các tuyến cống được xây dựng trong nhiều giai đoạn khác nhau nên 
chất lượng không đồng đều. Các tuyến cống sử dụng vật liệu đá, gạch 
không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, gây ra một tỷ lệ lớn nước thải thấm 
ra ngoài khi không có mưa và ngược lại nước mưa hoặc nước ngầm thấm 
ngược vào cống tại các thời điểm mưa. Điển hình tuyến cống  từ đường 
Phan Liêm tới đường Đỗ Bá với chiều dài 150m  

 
  Hình 7: Hiện trạng cửa thu nước mưa không có khả năng ngăn mùi 

+ Thực trạng bồi lắng trong cống rất phổ biến do các tuyến cống thoát 
nước chung có kích thước quá lớn so với lưu lượng nước thải và độ dốc 
bé nên vận tốc không đủ lớn để ngăn chặn hiện tượng lắng cặn trong 
cống. Hiện tượng lắng cặn trong cống vừa cản trở dòng chảy, vừa gây 
mùi do quá trình phân hủy chất hữu cơ của nước thải. Một số tuyến cống 

bị nhà dân lấn chiếm không thể nạo vét hoặc sửa chữa, cải tạo làm cho 
năng lực thoát nước ngày càng hạn chế, lượng bùn lắng không được 
nạo vét, cùng với vấn đề cửa thu không có khả năng ngăn mùi nên dẫn 
đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người 
dân. 
  2.1.3. Hiện trạng xử lý nước thải tại khu vực nghiên cứu. 
    Khu vực nghiên cứu có 1 trạm xử lý nước thải là  TXL Ngũ Hành Sơn 
công suất thiết kế  10000 m3/ ngày, công suất năm 2013 là 9600 m3/ 
ngày với công nghệ xử lý kỵ khí, chất lượng nước thải sau xử lý tại  trạm 
xử lý nước thải là đạt yêu cầu, BOD >50 mg/l, hàm lượng chất rắn lơ lửng 
SS > 50mg/l [10]. Tuy nhiên hạn chế hiện nay là xử lý mùi hôi tại trạm 
chưa triệt để, ảnh hưởng đến khu vực dân cư. 
Dây chuyền công nghệ xử lý bằng hồ kỵ khí: 

 
Hình 8: Dây chuyền xử lý nước thải tại TXLNT Ngũ Hành Sơn 

Hiện trạng một số hạng mục trong công trình xử lý đã xuống cấp. 

 
1.Ngăn phân phối                    2.Song chắn rác 

 
3.  Mương lắng cát                         4.Ống dẫn nước vào 

 
5.Hồ kỵ khí.                6. Hố ga đầu ra trạm xử lý 

Hình 9: Hiện trạng các công trình trên trạm xử lý. 

Bảng 3: Kết quả quan trắc định kì của trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn trong  năm 2018 [10]. 
STT Chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị 
Đầu 
vào 

Đầu 
ra 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

Hiệu suất 
xử lý (%) 

1 TSS mg/l 76 51 100 32,9 
2 BOD5 mg/l 60 41 50 31,7 
3 COD mg/l 93 62 150 33,3 
4 T-N mg/l 19 13,6 40 28,4 
5 T-P mg/l 3 2,24 6 25,3 

        Những hạn chế bất cập trong công nghệ, vận hành trạm xử lý nước 
thải Ngũ Hành Sơn: 
- Hàm lượng BOD, COD quá thấp với công nghệ kỵ khí, vốn thường phù 
hợp cho loại nước thải có BOD và COD cao có khi lên tới hàng chục ngàn 
mg/l.Hiệu quả xử lý nước thải của hồ kỵ khí cũng không cao so với các 
dây chuyền xử lý khác. 
- Xuất hiện mùi hôi phát sinh tại mương lắng cát, hố ga cổng dẫn nước 
vào. 
- Công nghệ xử lý đơn giản. Khó kiểm soát được quá trình xử lý. 
2.2. Nghiên cứu tính chất thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực 
nghiên cứu. 
2.2.1. Kết quả phân tích tính chất thành phần mẫu nước thải. 

Bảng 4: Kết quả phân tích nước thải trung bình 

 
Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại 
lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn, 
các chỉ tiêu như pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC đều có sự dao động liên tục 
trong ngày và giữa ngày nghỉ với ngày chủ nhật cũng có sự khác nhau, 
các kết quả tiêu biểu của các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 5; 

Bảng 5:  Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

STT Thông 
số 

Đơn 
vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao 
động 

Trung 
bình 

Dao 
động 

Trung 
bình 

1 t oC 26 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.83 ÷ 
7.25 7.01 6.91 ÷ 

7.39 7.11 
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STT Câu hỏi Trả lời Tỷ 
lệ 

ăn của gia đình 
được đổ vào 
đâu? 

Hệ thống thoát nước chung/công 
cộng. 70% 

2 

Nước thải từ 
nhà  tắm/bồn 
rửa … của gia 
đình được đổ 
vào đâu? 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Tự thấm xuống đất 30% 

Hệ thống thoát nước chung/công 
cộng 70% 

3 
Nhà vệ sinh của 
gia đình thuộc 
loại nào? 

Tự hoại, bán tự hoại, hố xí thùng 
…(có bể phốt) 

100
% 

Nhà vệ sinh tạm bợ (không có bể 
phốt) 0% 

4 

Nước thải từ bể 
phốt của gia 
đình được đổ 
vào đâu 

Đổ/thải trực tiếp ra bên ngoài nhà 0% 

Hệ thống thoát nước chung/công 70% 

Tự thấm xuống đất 30% 

5 

Nước thải từ cơ 
sở sản 
xuất,kinh 
doanh của 
ông/bà được 
xử lý như thế 
nào 

Qua bể xử lý và đổ vào hệ thống 
chung 0% 

Đổ trực tiếp vào hệ thống 
chung/công cộng 

100
% 

Tự thấm xuống đất 0% 

II Điều kiện cấp nước hộ gia đình 

6 

Gia đình hiện có 
sử dụng nước 
thủy cục (nước 
máy) không 

Có 100
% 

Không 0% 

7 
Gia đình hiện có 
sử dụng nước 
giếng không? 

Có 10% 

Không 90% 

8 
Sử dụng nước 
giếng vào mục 
đích nào 

Ăn uống 10% 

Tắm giặt 90% 

Sản xuất 0% 

9 Chất lượng nước 
giếng 

Chất lượng nước tốt 80% 

Chất lượng nước không tốt, 
như: đục, phèn, có mùi, vị lạ,… 20% 

III Hiểu biết và khả năng tham gia của người dân 

10 

Vật liệu xây dựng 
hệ thống cống 
rãnh của tổ, 
phường/xã nơi 
khu vực gia đình 
ông/bà đang ở. 

Ống cống bằng bê tông 100
% 

Mương hở xây bê tông 0% 

Rãnh đất đào (không xây) 0% 

11 
Các vấn đề của hệ 
thống thoát nước 
ngoài nhà 

Có mùi     30% 

Nước thải chảy tràn trên mặt 
đất  10% 

Có nhiều ruồi, muỗi  4% 

hệ thống thoát nước bị hư (tít 
cống, vỡ cống, …)  25% 

Khi trời mưa nước thải tràn ra 
cống 30% 

Qua kết quả điều tra nhận thấy tỷ lệ không đấu nối nước thải từ hộ gia 

đình vào mạng lưới thoát nước còn cao, chiếm hơn 30%. 

 
Hình 5: Tỷ lệ đấu nối nước thải hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu. 

Qua khảo sát người dân nhận thấy còn nhiều vấn đề bấp cập đối với hệ 
thống thoát nước đô thị tại lưu vực được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 
Hình 6: Những bất cập tồn tại của hệ thống thoát nước 

2.1.2 Hiện trạng hệ thống thu gom nước thải: 
Mạng lưới thu gom nước thải được chia thành 3 cấp, gồm: mạng cấp 3 
(đấu  nối hộ gia đình), mạng cấp 2 (dẫn về cống chính) và mạng cấp 1 
(cống chính hoặc cống bao) dẫn về trạm xử lý. 
- Đấu nối và mạng lưới cống cấp 3: 
Theo các số liệu thu thập được từ điều tra khảo sát, tỷ lệ đấu nối hộ gia 
đình ở khu vực này khoảng 70%, trong đó nhiều khu vực khó kết nối 
được do các hộ dân nằm sâu trong ngõ hẻm, 30% còn lại nước thải sau 
bể tự hoại được thấm vào môi trường đất. 
- Mạng lưới cống cấp 2: 
  Mạng cấp 2 chủ yếu là các tuyến cống chung thu gom cả nước thải và 
nước mưa dẫn đến giếng tách dòng. 
+ Các tuyến cống được xây dựng trong nhiều giai đoạn khác nhau nên 
chất lượng không đồng đều. Các tuyến cống sử dụng vật liệu đá, gạch 
không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, gây ra một tỷ lệ lớn nước thải thấm 
ra ngoài khi không có mưa và ngược lại nước mưa hoặc nước ngầm thấm 
ngược vào cống tại các thời điểm mưa. Điển hình tuyến cống  từ đường 
Phan Liêm tới đường Đỗ Bá với chiều dài 150m  

 
  Hình 7: Hiện trạng cửa thu nước mưa không có khả năng ngăn mùi 

+ Thực trạng bồi lắng trong cống rất phổ biến do các tuyến cống thoát 
nước chung có kích thước quá lớn so với lưu lượng nước thải và độ dốc 
bé nên vận tốc không đủ lớn để ngăn chặn hiện tượng lắng cặn trong 
cống. Hiện tượng lắng cặn trong cống vừa cản trở dòng chảy, vừa gây 
mùi do quá trình phân hủy chất hữu cơ của nước thải. Một số tuyến cống 

bị nhà dân lấn chiếm không thể nạo vét hoặc sửa chữa, cải tạo làm cho 
năng lực thoát nước ngày càng hạn chế, lượng bùn lắng không được 
nạo vét, cùng với vấn đề cửa thu không có khả năng ngăn mùi nên dẫn 
đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người 
dân. 
  2.1.3. Hiện trạng xử lý nước thải tại khu vực nghiên cứu. 
    Khu vực nghiên cứu có 1 trạm xử lý nước thải là  TXL Ngũ Hành Sơn 
công suất thiết kế  10000 m3/ ngày, công suất năm 2013 là 9600 m3/ 
ngày với công nghệ xử lý kỵ khí, chất lượng nước thải sau xử lý tại  trạm 
xử lý nước thải là đạt yêu cầu, BOD >50 mg/l, hàm lượng chất rắn lơ lửng 
SS > 50mg/l [10]. Tuy nhiên hạn chế hiện nay là xử lý mùi hôi tại trạm 
chưa triệt để, ảnh hưởng đến khu vực dân cư. 
Dây chuyền công nghệ xử lý bằng hồ kỵ khí: 

 
Hình 8: Dây chuyền xử lý nước thải tại TXLNT Ngũ Hành Sơn 

Hiện trạng một số hạng mục trong công trình xử lý đã xuống cấp. 

 
1.Ngăn phân phối                    2.Song chắn rác 

 
3.  Mương lắng cát                         4.Ống dẫn nước vào 

 
5.Hồ kỵ khí.                6. Hố ga đầu ra trạm xử lý 

Hình 9: Hiện trạng các công trình trên trạm xử lý. 

Bảng 3: Kết quả quan trắc định kì của trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn trong  năm 2018 [10]. 
STT Chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị 
Đầu 
vào 

Đầu 
ra 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

Hiệu suất 
xử lý (%) 

1 TSS mg/l 76 51 100 32,9 
2 BOD5 mg/l 60 41 50 31,7 
3 COD mg/l 93 62 150 33,3 
4 T-N mg/l 19 13,6 40 28,4 
5 T-P mg/l 3 2,24 6 25,3 

        Những hạn chế bất cập trong công nghệ, vận hành trạm xử lý nước 
thải Ngũ Hành Sơn: 
- Hàm lượng BOD, COD quá thấp với công nghệ kỵ khí, vốn thường phù 
hợp cho loại nước thải có BOD và COD cao có khi lên tới hàng chục ngàn 
mg/l.Hiệu quả xử lý nước thải của hồ kỵ khí cũng không cao so với các 
dây chuyền xử lý khác. 
- Xuất hiện mùi hôi phát sinh tại mương lắng cát, hố ga cổng dẫn nước 
vào. 
- Công nghệ xử lý đơn giản. Khó kiểm soát được quá trình xử lý. 
2.2. Nghiên cứu tính chất thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực 
nghiên cứu. 
2.2.1. Kết quả phân tích tính chất thành phần mẫu nước thải. 

Bảng 4: Kết quả phân tích nước thải trung bình 

 
Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại 
lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn, 
các chỉ tiêu như pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC đều có sự dao động liên tục 
trong ngày và giữa ngày nghỉ với ngày chủ nhật cũng có sự khác nhau, 
các kết quả tiêu biểu của các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 5; 

Bảng 5:  Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

STT Thông 
số 

Đơn 
vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao 
động 

Trung 
bình 

Dao 
động 

Trung 
bình 

1 t oC 26 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.83 ÷ 
7.25 7.01 6.91 ÷ 

7.39 7.11 
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3 DO ppm 0.38 ÷ 
0.75 0.55 0.31 ÷ 

0.73 0.49 

4 TDS mg/l 
523 ÷ 
772 641 

631 ÷ 
1150 814 

5 EC mS 0.86 ÷ 
1.43 

1.03 0.89 ÷ 
1.76 

1.25 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 
ngày. Giá trị COD cao nhất vào ngày nghỉ là lúc 4h với COD = 167mg/l 
và thấp nhất là lúc 9h với COD = 86mg/l. Giá trị COD trung bình trong 
ngày nghỉ là 124mg/l. Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngày làm 
việc cao nhất là lúc 15h với COD = 179mg/l và thấp nhất là lúc 3h với 
COD = 128mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày làm việc là 151mg/l. 

 
Hình 101: Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị COD ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau. Các giá trị COD ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 
c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ từ 10h đến 13h có sự dao động lớn. Giá trị TSS 
cao nhất trong ngày là lúc 11h với TSS = 182mg/l và thấp nhất là lúc 24h, 
1h với TSS = 12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 49mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao 
động liên tục trong ngày. Giá trị TSS cao nhất trong ngày là lúc 19h với 
TSS = 112mg/l và thấp nhất là lúc 13h với TSS = 15mg/l. Giá trị TSS trung 
bình trong ngày là 61mg/l.  

 
Hình 11: Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị TSS ngày nghỉ và ngày làm việc từ 7h đến 21h có sự dao động 
khác nhau. Các giá trị TSS từ 9h đến 15h ngày nghỉ cao hơn ngày làm 
việc, từ 15 đến 1h các giá trị TSS ngày nghỉ thấp hơn ngày làm việc.  
d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5

 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục 
trong ngày. Giá trị cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 5h với BOD5 = 119mg/l 
và thấp nhất là lúc 9h với BOD5 = 68mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong 
ngày nghỉ là 94mg/l. Trong khi đó, giá trị BOD5 cao nhất vào ngày làm 
việc là lúc 13h với BOD5 = 129mg/l và thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 
99mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày làm việc là 115mg/l. 

 
Hình 122: Biểu đồ so sánh BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau. Giá trị BOD5 ngày thứ năm phần lớn cao hơn ngày chủ nhật. 
e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày. Giá trị T-P cao 
nhất trong ngày là lúc 15h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 9h với T-
P = 4.3mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 5mg/l. 
Giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động liên tục trong ngày. Giá trị 
T-P cao nhất trong ngày là lúc 11h với T-P = 9.7mg/l và thấp nhất là lúc 
2h với T-P = 6.2mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 8.3mg/l. 

 
Hình 133: Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị T-P ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác 
nhau. Các giá trị T-P ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 
f) Chỉ tiêu Amoni NH4

+ 
Giá trị NH4

+ vào ngày nghỉ từ 1h đến 12h đều cao hơn các giá trị NH4
+ từ 

13h đến 24h. Giá trị NH4
+ cao nhất trong ngày là lúc 11h với NH4

+ = 
15.7mg/l và thấp nhất là lúc 23h với NH4

+ = 7mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình 

trong ngày là 11mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị NH4

+ vào ngày làm việc có sự dao 
động liên tục trong ngày. Giá trị NH4

+ cao nhất là lúc 15h với NH4
+ = 

25.9mg/l và thấp nhất là lúc 4h với NH4
+ = 14.3mg/l. Giá trị NH4

+ trung 
bình trong ngày là 19.7mg/l. 

 
Hình 14: Biểu đồ so sánh NH4

+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
Giá trị NH4

+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc từ 11h đến 1h có sự dao 
động khác nhau. Các giá trị NH4

+ ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 
g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: nguồn phát sinh nước thải vào ngày này chủ yếu từ các 
khách sạn, nhà hàng, resort, tắm rửa, ăn uống của người dân nên hàm 
lượng các chất ô nhiễm như chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, NH4

+, T-P đều rất 
thấp, riêng chỉ tiêu TSS, NH4

+ tăng cao vào buổi trưa khi các hoạt động 
ăn uống, vệ sinh diễn ra... 
- Ngày làm việc: nước thải phát sinh từ các dịch vụ kinh doanh ăn uống, 
còn có các cơ sở kinh doanh, sản xuất nên các chỉ tiêu ô nhiễm có trong 
nước tăng cao vào buổi sáng và buổi chiều. Sau một ngày làm việc, 
lượng nước do người dân tắm rửa, vệ sinh và ăn uống làm tăng cao chỉ 
tiêu BOD5, COD, TSS, T-P vào buổi tổi. Trước lúc đi ngủ, người dân thường 
đi tiểu nên làm cho chỉ tiêu NH4

+ tăng cao vào giờ khuya. 
- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: nước thải phát sinh 
vào ngày làm việc phần lớn do các cơ sở kinh doanh sản xuất thải ra nên 
hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải hầu hết đều cao hơn 
ngày nghỉ. Vào ngày nghỉ, lượng chất ô nhiễm dao động phụ thuộc vào 
sinh hoạt của người dân, các hoạt động du lịch nên các chỉ tiêu ô nhiễm 

giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác nhau. 
2.2.2. Lưu lượng nước thải . 
Lưu lượng nước thải ngày nghỉ cao nhất vào lúc 11h và 18h đến 23h. Vào 
ngày nghỉ, lượng khách du lịch đến đây rất nhiều và thường tổ chức ăn 
uống phần lớn vào buổi tối nên lượng nước phát sinh vào buổi tối rất 
cao. 
Lưu lượng nước thải ngày làm việc cao nhất vào lúc 7h, 11h và 18h đến 
19h. Do cả ngày làm việc vất vả, người dân thường đi ngủ sớm nên sau 
20h lượng nước phát sinh không nhiều.  

 
Hình 15: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ và 

ngày làm việc 
  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 18143 m3/ngày đêm 
ít hơn lưu lượng nước thải vào ngày nghỉ là 19360 m3/ngày đêm. Vào 
ngày nghỉ, lượng khách du lịch đến đây sinh hoạt rất đông nên lượng 
nước phát sinh vào các giờ thường lớn hơn vào ngày làm việc. Lưu lượng 
nước thải ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau, chỉ khác vào lúc 7h ngày làm việc, người dân dậy sớm để đi làm 
nên lượng nước phát sinh nhiều hơn ngày nghỉ. 

 
Hình 16: Lưu lượng nước thải lấy mẫu đợt 2.  

2.2.3. Đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa trong việc thu gom và xử lý nước 
thải tại khu vực nghiên cứu. 
a). Giải pháp thu gom 
Giải pháp tạm thời, cần đầu tư, lắp đặt các van lật tại các cửa xả dọc sông 
Hàn để ngăn nước từ ngoài sông tràn ngược vào hệ thống thu gom, 
đồng thời ngăn chặn mùi hôi từ trong hệ thống phát sinh ra ngoài môi 
trường. 

 
Hình17: Giếng tách kết hợp với van lật 

 

Về lâu dài, đối với những khu vực đang sử dụng hệ thống thoát nước 
chung, cần cải thiện và xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Tiếp nối các 
dự án thoát nước riêng ở lưu vực này như dự án thoát nước riêng khu 
vực Mỹ An, Mỹ Khê được thành phố đầu tư xây dựng, tác giả đề xuất 
triển khai rộng ra để xây dựng hệ thống thu gom thoát nước riêng cho 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
Cải tạo lại các cửa thu nước sao cho ngăn được rác không vào hệ thống 
thu gom và mùi từ trong hệ thống không thể phát sinh ra bên ngoài. Rà 
soát, đánh giá hiện trạng vị trí các cửa thu nước và bố trí lại sao cho hợp 
lý để thu nước đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu giải pháp hố ga thu 
nước mặt đường kết hợp ngăn mùi phù hợp với điều kiện tại lưu vực. 
Tăng cường nạo vét mương thu, cửa thu và các tuyến cống thuộc lưu 
vực thu gom đổ về các cửa xả chính để bảo đảm các tuyến cống này 
tương đối sạch sẽ, giảm thiểu việc nước mưa cuốn trôi bùn rác chảy ra 
biển gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng khả năng chứa nước thải 
trong cống để hạn chế nước thải chảy tràn ra biển.  

 
Hình 18: Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm trên vỉa hè 

 (a) 
 

(b) 

Hình 19: Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm dưới lòng 
đường 

(a) Mặt bằng hố ga; (b) Mặt cắt A-A 
Hiện có nhiều giải pháp thích hợp có thể giảm thiểu sự úng ngập và 
giảm chi phí xử lý, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống thu gom mà mỗi hộ 
dân có thể đóng góp sức vào đó như làm các bể chứa thu nước mưa tại 
mỗi gia đình, mỗi tòa nhà. Cách làm này vừa cho phép sử dụng nguồn 
nước quý trời cho trong sinh hoạt, tưới vườn, rửa xe... mà còn giảm thiểu 
đáng kể lưu lượng nước mưa tập trung vào hệ thống thoát nước. Theo 
tính toán của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, với lượng mưa 1600 
mm/năm, mỗi hộ chỉ cần một bể nước mưa 6 m3 thì cũng đủ dùng để 
dội toilet cho cả năm, đồng thời làm chậm dòng chảy nước mưa đi rất 
nhiều. Có thể xây dựng các bể chứa nước ngầm dưới mỗi tòa nhà và cho 
cả khu nhà hay các khu vực công cộng, làm thành các hồ điều hòa thu 
nước mưa. Nước trữ có thể dùng để tưới đường, rửa cây, cứu hỏa... hay 
cho thấm xuống bổ cập cho nước ngầm.  
 Tại các tòa nhà cao tầng như chung cư, văn phòng, trung tâm 
thương mại, ký túc xá, nước mưa phải được thu gom từ mái và các khu 
vực trong khuôn viên của khu nhà và đưa tới các bể chứa nằm dưới tầng 
hầm. Cặn bẩn trong nước mưa được loại bỏ nhờ hệ thống lọc cát lắp đặt 
trên bể, trước khi nước mưa chảy vào bể chứa. Nước mưa sau đó được 
sử dụng để cấp cho xả rửa bệ xí, bệ tiểu, tưới sân vườn, dự trữ cho chữa 
cháy.  
 Tại các trường học nước mưa phải được thu gom chủ yếu từ 
mái và dẫn tới các bể chứa xây dựng ngầm hoặc nổi. Nước mưa được sử 
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3 DO ppm 0.38 ÷ 
0.75 0.55 0.31 ÷ 

0.73 0.49 

4 TDS mg/l 
523 ÷ 
772 641 

631 ÷ 
1150 814 

5 EC mS 0.86 ÷ 
1.43 

1.03 0.89 ÷ 
1.76 

1.25 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 
ngày. Giá trị COD cao nhất vào ngày nghỉ là lúc 4h với COD = 167mg/l 
và thấp nhất là lúc 9h với COD = 86mg/l. Giá trị COD trung bình trong 
ngày nghỉ là 124mg/l. Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngày làm 
việc cao nhất là lúc 15h với COD = 179mg/l và thấp nhất là lúc 3h với 
COD = 128mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày làm việc là 151mg/l. 

 
Hình 101: Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị COD ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau. Các giá trị COD ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 
c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ từ 10h đến 13h có sự dao động lớn. Giá trị TSS 
cao nhất trong ngày là lúc 11h với TSS = 182mg/l và thấp nhất là lúc 24h, 
1h với TSS = 12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 49mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao 
động liên tục trong ngày. Giá trị TSS cao nhất trong ngày là lúc 19h với 
TSS = 112mg/l và thấp nhất là lúc 13h với TSS = 15mg/l. Giá trị TSS trung 
bình trong ngày là 61mg/l.  

 
Hình 11: Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị TSS ngày nghỉ và ngày làm việc từ 7h đến 21h có sự dao động 
khác nhau. Các giá trị TSS từ 9h đến 15h ngày nghỉ cao hơn ngày làm 
việc, từ 15 đến 1h các giá trị TSS ngày nghỉ thấp hơn ngày làm việc.  
d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5

 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục 
trong ngày. Giá trị cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 5h với BOD5 = 119mg/l 
và thấp nhất là lúc 9h với BOD5 = 68mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong 
ngày nghỉ là 94mg/l. Trong khi đó, giá trị BOD5 cao nhất vào ngày làm 
việc là lúc 13h với BOD5 = 129mg/l và thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 
99mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày làm việc là 115mg/l. 

 
Hình 122: Biểu đồ so sánh BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau. Giá trị BOD5 ngày thứ năm phần lớn cao hơn ngày chủ nhật. 
e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày. Giá trị T-P cao 
nhất trong ngày là lúc 15h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 9h với T-
P = 4.3mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 5mg/l. 
Giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động liên tục trong ngày. Giá trị 
T-P cao nhất trong ngày là lúc 11h với T-P = 9.7mg/l và thấp nhất là lúc 
2h với T-P = 6.2mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 8.3mg/l. 

 
Hình 133: Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị T-P ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác 
nhau. Các giá trị T-P ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 
f) Chỉ tiêu Amoni NH4

+ 
Giá trị NH4

+ vào ngày nghỉ từ 1h đến 12h đều cao hơn các giá trị NH4
+ từ 

13h đến 24h. Giá trị NH4
+ cao nhất trong ngày là lúc 11h với NH4

+ = 
15.7mg/l và thấp nhất là lúc 23h với NH4

+ = 7mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình 

trong ngày là 11mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị NH4

+ vào ngày làm việc có sự dao 
động liên tục trong ngày. Giá trị NH4

+ cao nhất là lúc 15h với NH4
+ = 

25.9mg/l và thấp nhất là lúc 4h với NH4
+ = 14.3mg/l. Giá trị NH4

+ trung 
bình trong ngày là 19.7mg/l. 

 
Hình 14: Biểu đồ so sánh NH4

+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
Giá trị NH4

+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc từ 11h đến 1h có sự dao 
động khác nhau. Các giá trị NH4

+ ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 
g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: nguồn phát sinh nước thải vào ngày này chủ yếu từ các 
khách sạn, nhà hàng, resort, tắm rửa, ăn uống của người dân nên hàm 
lượng các chất ô nhiễm như chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, NH4

+, T-P đều rất 
thấp, riêng chỉ tiêu TSS, NH4

+ tăng cao vào buổi trưa khi các hoạt động 
ăn uống, vệ sinh diễn ra... 
- Ngày làm việc: nước thải phát sinh từ các dịch vụ kinh doanh ăn uống, 
còn có các cơ sở kinh doanh, sản xuất nên các chỉ tiêu ô nhiễm có trong 
nước tăng cao vào buổi sáng và buổi chiều. Sau một ngày làm việc, 
lượng nước do người dân tắm rửa, vệ sinh và ăn uống làm tăng cao chỉ 
tiêu BOD5, COD, TSS, T-P vào buổi tổi. Trước lúc đi ngủ, người dân thường 
đi tiểu nên làm cho chỉ tiêu NH4

+ tăng cao vào giờ khuya. 
- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: nước thải phát sinh 
vào ngày làm việc phần lớn do các cơ sở kinh doanh sản xuất thải ra nên 
hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải hầu hết đều cao hơn 
ngày nghỉ. Vào ngày nghỉ, lượng chất ô nhiễm dao động phụ thuộc vào 
sinh hoạt của người dân, các hoạt động du lịch nên các chỉ tiêu ô nhiễm 

giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác nhau. 
2.2.2. Lưu lượng nước thải . 
Lưu lượng nước thải ngày nghỉ cao nhất vào lúc 11h và 18h đến 23h. Vào 
ngày nghỉ, lượng khách du lịch đến đây rất nhiều và thường tổ chức ăn 
uống phần lớn vào buổi tối nên lượng nước phát sinh vào buổi tối rất 
cao. 
Lưu lượng nước thải ngày làm việc cao nhất vào lúc 7h, 11h và 18h đến 
19h. Do cả ngày làm việc vất vả, người dân thường đi ngủ sớm nên sau 
20h lượng nước phát sinh không nhiều.  

 
Hình 15: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ và 

ngày làm việc 
  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 18143 m3/ngày đêm 
ít hơn lưu lượng nước thải vào ngày nghỉ là 19360 m3/ngày đêm. Vào 
ngày nghỉ, lượng khách du lịch đến đây sinh hoạt rất đông nên lượng 
nước phát sinh vào các giờ thường lớn hơn vào ngày làm việc. Lưu lượng 
nước thải ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau, chỉ khác vào lúc 7h ngày làm việc, người dân dậy sớm để đi làm 
nên lượng nước phát sinh nhiều hơn ngày nghỉ. 

 
Hình 16: Lưu lượng nước thải lấy mẫu đợt 2.  

2.2.3. Đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa trong việc thu gom và xử lý nước 
thải tại khu vực nghiên cứu. 
a). Giải pháp thu gom 
Giải pháp tạm thời, cần đầu tư, lắp đặt các van lật tại các cửa xả dọc sông 
Hàn để ngăn nước từ ngoài sông tràn ngược vào hệ thống thu gom, 
đồng thời ngăn chặn mùi hôi từ trong hệ thống phát sinh ra ngoài môi 
trường. 

 
Hình17: Giếng tách kết hợp với van lật 

 

Về lâu dài, đối với những khu vực đang sử dụng hệ thống thoát nước 
chung, cần cải thiện và xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Tiếp nối các 
dự án thoát nước riêng ở lưu vực này như dự án thoát nước riêng khu 
vực Mỹ An, Mỹ Khê được thành phố đầu tư xây dựng, tác giả đề xuất 
triển khai rộng ra để xây dựng hệ thống thu gom thoát nước riêng cho 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
Cải tạo lại các cửa thu nước sao cho ngăn được rác không vào hệ thống 
thu gom và mùi từ trong hệ thống không thể phát sinh ra bên ngoài. Rà 
soát, đánh giá hiện trạng vị trí các cửa thu nước và bố trí lại sao cho hợp 
lý để thu nước đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu giải pháp hố ga thu 
nước mặt đường kết hợp ngăn mùi phù hợp với điều kiện tại lưu vực. 
Tăng cường nạo vét mương thu, cửa thu và các tuyến cống thuộc lưu 
vực thu gom đổ về các cửa xả chính để bảo đảm các tuyến cống này 
tương đối sạch sẽ, giảm thiểu việc nước mưa cuốn trôi bùn rác chảy ra 
biển gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng khả năng chứa nước thải 
trong cống để hạn chế nước thải chảy tràn ra biển.  

 
Hình 18: Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm trên vỉa hè 

 (a) 
 

(b) 

Hình 19: Hố ga kết hợp cửa thu nước nằm ngăn mùi bằng van lật đối với cống nằm dưới lòng 
đường 

(a) Mặt bằng hố ga; (b) Mặt cắt A-A 
Hiện có nhiều giải pháp thích hợp có thể giảm thiểu sự úng ngập và 
giảm chi phí xử lý, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống thu gom mà mỗi hộ 
dân có thể đóng góp sức vào đó như làm các bể chứa thu nước mưa tại 
mỗi gia đình, mỗi tòa nhà. Cách làm này vừa cho phép sử dụng nguồn 
nước quý trời cho trong sinh hoạt, tưới vườn, rửa xe... mà còn giảm thiểu 
đáng kể lưu lượng nước mưa tập trung vào hệ thống thoát nước. Theo 
tính toán của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, với lượng mưa 1600 
mm/năm, mỗi hộ chỉ cần một bể nước mưa 6 m3 thì cũng đủ dùng để 
dội toilet cho cả năm, đồng thời làm chậm dòng chảy nước mưa đi rất 
nhiều. Có thể xây dựng các bể chứa nước ngầm dưới mỗi tòa nhà và cho 
cả khu nhà hay các khu vực công cộng, làm thành các hồ điều hòa thu 
nước mưa. Nước trữ có thể dùng để tưới đường, rửa cây, cứu hỏa... hay 
cho thấm xuống bổ cập cho nước ngầm.  
 Tại các tòa nhà cao tầng như chung cư, văn phòng, trung tâm 
thương mại, ký túc xá, nước mưa phải được thu gom từ mái và các khu 
vực trong khuôn viên của khu nhà và đưa tới các bể chứa nằm dưới tầng 
hầm. Cặn bẩn trong nước mưa được loại bỏ nhờ hệ thống lọc cát lắp đặt 
trên bể, trước khi nước mưa chảy vào bể chứa. Nước mưa sau đó được 
sử dụng để cấp cho xả rửa bệ xí, bệ tiểu, tưới sân vườn, dự trữ cho chữa 
cháy.  
 Tại các trường học nước mưa phải được thu gom chủ yếu từ 
mái và dẫn tới các bể chứa xây dựng ngầm hoặc nổi. Nước mưa được sử 



5.201936

dụng cho mục đích sinh hoạt của học sinh và cấp nước tưới cây, vườn 
trong trường. Hệ thống thu gom nước mưa cũng là mô hình giúp học 
sinh nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm nước, có ý thức hơn 
trong bảo vệ môi trường và có trách nhiệm hơn vì sự phát triển bền 
vững.  
 Tại các khu vực công cộng như các bãi đỗ xe, nước mưa phải 
được tập trung về các bể ngầm, bên trong có các khối nhựa cứng, rỗng 
được lắp ghép, xếp chồng lên nhau, tạo thành một hệ thống thấm lọc 
và lưu giữ nước mưa. Bên ngoài khối lắp ghép này phủ lớp vải chống 
thấm và lớp sỏi. Tùy thuộc vào diện tích bãi để xe, tiến hành xây dựng 
một hoặc nhiều modun. Nước mưa được thấm, lọc sạch và làm chậm 
dòng chảy qua hệ thống này, trước khi chảy tới các bể chứa hay cống 
thoát nước. Cũng có thể sử dụng các cấu kiện bê tông đúc sẵn làm bể 
chứa ngầm. Nước mưa ở đây được sử dụng cho các mục đích công cộng 
như rửa đường, cấp cho đài phun nước, cứu hỏa… 
Tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ, nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ qua bể 
tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. Để tiết kiệm 
đường ống cống thu gom của thành phố, các khách sạn, khu resort, cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ gần nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý phải lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải xây dựng trạm xử lý nước 
thải đạt cột A, nước sau xử lý được tái sử dụng nguồn nước như dùng để 
tưới tiêu, vệ sinh, … và thải ra nguồn tiếp nhận gần đó. Hiện nay, lượng 
nước được dùng cho nước cấp sinh hoạt ngày càng cạn kiệt, để bảo vệ 
và tiết kiệm nguồn nước nhằm hướng đến phát triển môi trường bền 
vững, nước thải sau xử lý cần phải đạt loại A 
Tăng tỷ lệ đấu nối hộ gia đình nhằm đảm bảo 100% đấu nối vào hệ 
thống thu gom, sử dụng các biện pháp như nâng cao nhận thức cộng 
đồng bằng cách triển khai chương trình thông tin giáo dục truyền thông 
khuyến khích đấu nối hộ gia đình vào hệ thống thoát nước, nêu rõ các 
lợi ích hoạt động này mang lại cho người sử dụng và cải thiện môi 
trường cho cộng đồng, hoặc có thể ban hành quy định bắt buộc các hộ 
gia đình sinh sống trong khu vực sử dụng hệ thống thoát nước phải thực 
hiện đấu nối vào hệ thống. Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ các hộ gia 
đình thực hiện đấu nối, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ 
khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo.  
Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường cho mỗi người dân, đồng thời chống hành vi xả rác bừa bãi 
bằng việc xử phạt nặng các trường hợp vi phạm. Song song với hình 
thức tuyên truyền bằng lời nói về hiện trạng môi trường, thì các hoạt 
động vận động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên và 
liên tục nhằm giúp cộng đồng thấy được ngay những lợi ích thiết thực, 
cụ thể. Các hoạt động vận động bảo vệ môi trường cần được triển khai 
như: đi bộ vì môi trường kênh rạch, đạp xe vì môi trường kênh rạch, ngày 
chủ nhật xanh, xếp túi giấy và Khu Phố không rác, phong trào ngày chủ 
nhật xanh - sạch - đẹp, “Tuần lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, 
mương thoát nước”. Cần tích cực phối hợp, vận động người dân tham 
gia nạo vét, khơi thông kênh rạch, góp phần tạo thông thoáng dòng 
chảy, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, không để các điểm đã 
được xử lý bị tái ngập... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên lưu vực nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ. 
b). Cơ sở đề xuất công nghệ xử lý nước thải 
 Các thông số phục vụ công tác thiết kế công nghệ XLNT bao 
gồm lưu lượng nước thải, đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực nghiên 
cứu.  
  Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
được đánh giá qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại trạm bơm SPS35 
vào ngày nghỉ 5/3/2018- 6/3/2018 và ngày làm việc 30/3/2018 - 
31/3/2018 ; 

 

Bảng 6 : Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

STT 
Thông 

số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao 
động 

Trung 
bình 

Dao 
động 

Trung 
bình 

1 pH - 7.08 ÷ 
7.25 

7.14 7.02 ÷ 
7.17 

7.1 

2 DO ppm 0.4 ÷ 
0.72 0.56 0.52 ÷ 

0.73 0.63 

3 BOD5 mg/l 43 ÷ 78 58 54 ÷ 78 66 

4 COD mg/l 78 ÷ 
136 105 89 ÷ 

136 114 

5 TSS mg/l 
11 ÷ 
103 38 

24 ÷ 
112 68 

6 T – P mg/l 2.8 ÷ 
6.4 4.2 3.8 ÷ 

6.1 5.0 

7 NH4
+ mg/l 10.3 ÷ 

16.6 13.4 12.2 ÷ 
17.2 14.5 

8 TDS mg/l 
584 ÷ 
690 632 

631 ÷ 
691 663 

9 EC mS 0.91 ÷ 
1.08 0.98 0.89 ÷ 

1.18 1.05 

Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn được thể hiện trong 
bảng sau: 

Bảng 7 : Đặc điểm lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

STT Thông số Đơn 
vị 

 
Lưu vực quận Ngũ Hành 

Sơn 
Ngày 
nghỉ 

Ngày làm 
việc 

1 Lưu lượng nước thải 
thấp nhất 

m3/h 356 376 

2 Lưu lượng nước thải cao 
nhất m3/h 1467 1267 

3 Lưu lượng nước thải 
trung bình m3/h 807 756 

  
Hình 20: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải đề xuất 

 

Với sự thay đổi thành phần, tính chất nước thải tại lưu vực nghiên cứu 
như đã trình bày ở trên, tác giả đề xuất công nghệ XLNT cần áp dụng 
cho lưu vực là công nghệ SBR, với các hạng mục thiết kế : 
Trạm XLNT được thiết kế bao gồm các hạng mục chính sau đây: 
- Tiền xử lý bao gồm: chắn rác thô, chắn rác tinh nước thải đầu vào. 
- Bể lắng cát. 
- Bể xử lý sinh học theo mẻ liên tục. 
- Khử trùng nước thải: dùng dung dịch Clo lỏng. 
- Xử lý bùn: bể nén bùn.  
3. Kết luận 
Kết quả điều tra khảo sát  ta thấy tại khu vực nghiên cứu có 30 % chưa 
đấu nối, nước thải sinh hoạt xuống hố ga rồi thấm xuống đất, 70% đã 
kết nối với hệ thống cống chung của khu vực. Gây ô nhiễm nguồn nước 
ngầm, môi trường đất, nước biển ven bờ 
- Tồn tại những bất cập của hệ thống thoát nước ngoài nhà tại khu vực 
nghiên cứu đó là cửa thu nước mưa, giếng tràn CSO, chất lượng xây 
dựng của hệ thống cống thu gom, quá trình xây dựng… gây nên vấn đề 
về mùi hôi, nước chảy tràn trên mặt đất, hệ thống thoát nước bị tít, bị 
tắc ở một vài địa điểm và khi mưa nước thải chảy tràn ra cống. 
- Hiện trạng xử lý nước thải tại khu vực nghiện cứu có nhiều vấn đề bất 
cập tồn tại cần đổi mới công nghệ xử lý tại trạm. 
Qua quá trình nghiên cứu tính chất thành phần, lưu lượng nước thải khu 
vực quận Ngũ Hành Sơn và đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải khu vực có kết luận như sau:  
- Tính chất thành phần nước thải có sự khác biệt trên từng lưu vực, thay 
đổi theo các giờ trong ngày, khác biệt giữa ngày nghỉ và ngày làm việc, 
sự thay đổi đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tập quán sinh hoạt của 
người dân, các loại hình dịch vụ trên đó, thời tiết, tình trạng hệ thống 
ống, cống dẫn nước thải về trạm xử lý. 
- Có sự thay đổi tính chất thành phần nước thải trước khi vận chuyển về 
hệ thống xử lý tập trung. 
- Công nghệ xử lý đang áp dụng tại trạm xử lý Ngũ Hành Sơn là công 
nghệ sinh học kị khí chưa phù hợp nên phát sinh mùi kị khí gây ảnh 
hưởng đến người dân. 
- Đề xuất áp dụng công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR) cho trạm xử 
lý Ngũ Hành Sơn để giảm chi phí thu gom xử lý, giảm mùi hôi khi vận 
hành. 
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dụng cho mục đích sinh hoạt của học sinh và cấp nước tưới cây, vườn 
trong trường. Hệ thống thu gom nước mưa cũng là mô hình giúp học 
sinh nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm nước, có ý thức hơn 
trong bảo vệ môi trường và có trách nhiệm hơn vì sự phát triển bền 
vững.  
 Tại các khu vực công cộng như các bãi đỗ xe, nước mưa phải 
được tập trung về các bể ngầm, bên trong có các khối nhựa cứng, rỗng 
được lắp ghép, xếp chồng lên nhau, tạo thành một hệ thống thấm lọc 
và lưu giữ nước mưa. Bên ngoài khối lắp ghép này phủ lớp vải chống 
thấm và lớp sỏi. Tùy thuộc vào diện tích bãi để xe, tiến hành xây dựng 
một hoặc nhiều modun. Nước mưa được thấm, lọc sạch và làm chậm 
dòng chảy qua hệ thống này, trước khi chảy tới các bể chứa hay cống 
thoát nước. Cũng có thể sử dụng các cấu kiện bê tông đúc sẵn làm bể 
chứa ngầm. Nước mưa ở đây được sử dụng cho các mục đích công cộng 
như rửa đường, cấp cho đài phun nước, cứu hỏa… 
Tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ, nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ qua bể 
tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. Để tiết kiệm 
đường ống cống thu gom của thành phố, các khách sạn, khu resort, cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ gần nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý phải lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải xây dựng trạm xử lý nước 
thải đạt cột A, nước sau xử lý được tái sử dụng nguồn nước như dùng để 
tưới tiêu, vệ sinh, … và thải ra nguồn tiếp nhận gần đó. Hiện nay, lượng 
nước được dùng cho nước cấp sinh hoạt ngày càng cạn kiệt, để bảo vệ 
và tiết kiệm nguồn nước nhằm hướng đến phát triển môi trường bền 
vững, nước thải sau xử lý cần phải đạt loại A 
Tăng tỷ lệ đấu nối hộ gia đình nhằm đảm bảo 100% đấu nối vào hệ 
thống thu gom, sử dụng các biện pháp như nâng cao nhận thức cộng 
đồng bằng cách triển khai chương trình thông tin giáo dục truyền thông 
khuyến khích đấu nối hộ gia đình vào hệ thống thoát nước, nêu rõ các 
lợi ích hoạt động này mang lại cho người sử dụng và cải thiện môi 
trường cho cộng đồng, hoặc có thể ban hành quy định bắt buộc các hộ 
gia đình sinh sống trong khu vực sử dụng hệ thống thoát nước phải thực 
hiện đấu nối vào hệ thống. Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ các hộ gia 
đình thực hiện đấu nối, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ 
khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo.  
Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường cho mỗi người dân, đồng thời chống hành vi xả rác bừa bãi 
bằng việc xử phạt nặng các trường hợp vi phạm. Song song với hình 
thức tuyên truyền bằng lời nói về hiện trạng môi trường, thì các hoạt 
động vận động bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên và 
liên tục nhằm giúp cộng đồng thấy được ngay những lợi ích thiết thực, 
cụ thể. Các hoạt động vận động bảo vệ môi trường cần được triển khai 
như: đi bộ vì môi trường kênh rạch, đạp xe vì môi trường kênh rạch, ngày 
chủ nhật xanh, xếp túi giấy và Khu Phố không rác, phong trào ngày chủ 
nhật xanh - sạch - đẹp, “Tuần lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, 
mương thoát nước”. Cần tích cực phối hợp, vận động người dân tham 
gia nạo vét, khơi thông kênh rạch, góp phần tạo thông thoáng dòng 
chảy, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, không để các điểm đã 
được xử lý bị tái ngập... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên lưu vực nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ. 
b). Cơ sở đề xuất công nghệ xử lý nước thải 
 Các thông số phục vụ công tác thiết kế công nghệ XLNT bao 
gồm lưu lượng nước thải, đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực nghiên 
cứu.  
  Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 
được đánh giá qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại trạm bơm SPS35 
vào ngày nghỉ 5/3/2018- 6/3/2018 và ngày làm việc 30/3/2018 - 
31/3/2018 ; 

 

Bảng 6 : Đặc tính nước thải đầu vào tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

STT 
Thông 

số 
Đơn 

vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao 
động 

Trung 
bình 

Dao 
động 

Trung 
bình 

1 pH - 7.08 ÷ 
7.25 

7.14 7.02 ÷ 
7.17 

7.1 

2 DO ppm 0.4 ÷ 
0.72 0.56 0.52 ÷ 

0.73 0.63 

3 BOD5 mg/l 43 ÷ 78 58 54 ÷ 78 66 

4 COD mg/l 78 ÷ 
136 105 89 ÷ 

136 114 

5 TSS mg/l 
11 ÷ 
103 38 

24 ÷ 
112 68 

6 T – P mg/l 2.8 ÷ 
6.4 4.2 3.8 ÷ 

6.1 5.0 

7 NH4
+ mg/l 10.3 ÷ 

16.6 13.4 12.2 ÷ 
17.2 14.5 

8 TDS mg/l 
584 ÷ 
690 632 

631 ÷ 
691 663 

9 EC mS 0.91 ÷ 
1.08 0.98 0.89 ÷ 

1.18 1.05 

Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Ngũ Hành Sơn được thể hiện trong 
bảng sau: 

Bảng 7 : Đặc điểm lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực quận Ngũ Hành Sơn 

STT Thông số Đơn 
vị 

 
Lưu vực quận Ngũ Hành 

Sơn 
Ngày 
nghỉ 

Ngày làm 
việc 

1 Lưu lượng nước thải 
thấp nhất 

m3/h 356 376 

2 Lưu lượng nước thải cao 
nhất m3/h 1467 1267 

3 Lưu lượng nước thải 
trung bình m3/h 807 756 

  
Hình 20: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải đề xuất 

 

Với sự thay đổi thành phần, tính chất nước thải tại lưu vực nghiên cứu 
như đã trình bày ở trên, tác giả đề xuất công nghệ XLNT cần áp dụng 
cho lưu vực là công nghệ SBR, với các hạng mục thiết kế : 
Trạm XLNT được thiết kế bao gồm các hạng mục chính sau đây: 
- Tiền xử lý bao gồm: chắn rác thô, chắn rác tinh nước thải đầu vào. 
- Bể lắng cát. 
- Bể xử lý sinh học theo mẻ liên tục. 
- Khử trùng nước thải: dùng dung dịch Clo lỏng. 
- Xử lý bùn: bể nén bùn.  
3. Kết luận 
Kết quả điều tra khảo sát  ta thấy tại khu vực nghiên cứu có 30 % chưa 
đấu nối, nước thải sinh hoạt xuống hố ga rồi thấm xuống đất, 70% đã 
kết nối với hệ thống cống chung của khu vực. Gây ô nhiễm nguồn nước 
ngầm, môi trường đất, nước biển ven bờ 
- Tồn tại những bất cập của hệ thống thoát nước ngoài nhà tại khu vực 
nghiên cứu đó là cửa thu nước mưa, giếng tràn CSO, chất lượng xây 
dựng của hệ thống cống thu gom, quá trình xây dựng… gây nên vấn đề 
về mùi hôi, nước chảy tràn trên mặt đất, hệ thống thoát nước bị tít, bị 
tắc ở một vài địa điểm và khi mưa nước thải chảy tràn ra cống. 
- Hiện trạng xử lý nước thải tại khu vực nghiện cứu có nhiều vấn đề bất 
cập tồn tại cần đổi mới công nghệ xử lý tại trạm. 
Qua quá trình nghiên cứu tính chất thành phần, lưu lượng nước thải khu 
vực quận Ngũ Hành Sơn và đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải khu vực có kết luận như sau:  
- Tính chất thành phần nước thải có sự khác biệt trên từng lưu vực, thay 
đổi theo các giờ trong ngày, khác biệt giữa ngày nghỉ và ngày làm việc, 
sự thay đổi đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tập quán sinh hoạt của 
người dân, các loại hình dịch vụ trên đó, thời tiết, tình trạng hệ thống 
ống, cống dẫn nước thải về trạm xử lý. 
- Có sự thay đổi tính chất thành phần nước thải trước khi vận chuyển về 
hệ thống xử lý tập trung. 
- Công nghệ xử lý đang áp dụng tại trạm xử lý Ngũ Hành Sơn là công 
nghệ sinh học kị khí chưa phù hợp nên phát sinh mùi kị khí gây ảnh 
hưởng đến người dân. 
- Đề xuất áp dụng công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR) cho trạm xử 
lý Ngũ Hành Sơn để giảm chi phí thu gom xử lý, giảm mùi hôi khi vận 
hành. 
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BÁO CÁO  

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC KHU VỰC NGHIÊN 
CỨU VÀ SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ LƯU LƯỢNG 
NƯỚC THẢI Ở CÁC KHU VỰC THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN 

1. Điều kiện tự nhiên tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 

Ngũ Hành Sơn 

1.1. Vị trí địa lý 
Lưu vực quận Hải Châu là lưu vực có tọa độ địa lý nằm ở 108o2’ kinh độ Đông, 

16o03’ vĩ độ Bắc. Ranh giới hành chính được xác định: phía Bắc giáp Vịnh Đà Nẵng, 
phía Tây giáp quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ, phía Đông giáp quận Sơn Trà và 

quận Ngũ Hành Sơn, phía Nam giáp quận Cẩm Lệ. Lưu vực quận Hải Châu có diện 
tích 23,29 km2, chiếm 1,66% diện tích toàn thành phố gồm có 13 đơn vị hành chính 

cấp phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Hòa 
Thuận Tây, Hoà Thuận Đông, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa 
Cường Nam, Hòa Cường Bắc. [15] 

 Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn bao gồm hai phường Mỹ An và 
Khuê Mỹ với diện tích gần 8.79 km2. Phía bắc giáp với quận Sơn Trà, phía nam giáp 

với phường Hòa Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp với Sông Hàn. [13] 

1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo 
Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có địa 

hình tương đối bằng phẳng, với độ cao trung bình từ 1,5 đến 2m so với mực nước biển. 
Địa hình có thể chia làm 3 dạng sau: 

- Địa hình cao tương đối bằng phẳng, dốc dần từ Tây sang Đông, loại địa hình 
này chiếm 90% tổng diện tích tự nhiên. 

- Địa hình thấp: đây là các bãi ven sông Hàn và Vịnh Đà Nẵng, độ cao trung 
bình 0,5m đến 1m, có chu kỳ ngập lụt khoảng 1% đến 2%. Loại này diện tích chiếm 
khoảng 7 - 8% tổng diện tích tự nhiên. 

- Địa hình gò đồi do cát bồi tích lâu đời. Loại này chiếm diện tích rất ít, khoảng 
2 – 3% tổng diện tích toàn quận Hải Châu, tập trung phía Tây, độ cao trung bình 6m. 
[11] 

1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 
- Khí hậu: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ảnh hưởng của gió Tây Nam và Đông Bắc 

không mạnh nên khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ cao và ít biến động. Mỗi năm có 
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hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1-9, mùa mưa từ tháng 10-12. Nhiệt độ trung bình 

hàng năm khoảng 25oC , cao nhất là vào tháng 6, 7, 8 trung bình từ 28oC-30oC, thấp 
nhất vào các tháng 12, 1, 2 trung bình từ 18-23oC, thỉnh thoảng có những đợt rét đậm 

nhưng không kéo dài. Độ ẩm không khí trung bình là 83,4%, cao nhất là tháng 10, 11 
trung bình 86,67%, thấp nhất vào các tháng 6, 7 trung bình từ 76,67% - 77,33%. [11] 

- Thủy văn: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn bị ảnh hưởng rất lớn bởi dòng Sông Hàn. Đây là khu vực hạ lưu của sông Vu Gia 
và sông Thu Bồn, có mực nước cao nhất là + 3,45m (năm 1964) và mực nước thấp 

nhất là 0,25m. Sông Hàn cũng mang đặc thù chung của các sông duyên hải miền 
Trung ngắn, biên độ dao động mực nước và lưu lượng nước lớn. Mùa mưa nước sông 

dâng lên cao nhanh gây ngập các dãy đất sát bờ sông nhưng trong thời gian ngắn. Mùa 
khô nguồn sinh thủy hẹp, mực nước sông xuống thấp gây nhiễm mặn vùng cửa sông 
thời gian kéo dài khoảng một tháng. [11] 

1.4. Tài nguyên thiên nhiên 
- Tài nguyên đất: Lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 

Hành Sơn có các loại đất khác nhau: cồn cát và đất cát ven biển, đất mặn, đất phèn, đất 
phù sa, đất xám bạc màu và đất xám, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng...  

  - Tài nguyên nước: Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của lưu 

vực quận Hải Châu và phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu lấy từ sông Cẩm 
Lệ, sông Vĩnh Điện, nhìn chung đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt 
của người dân. Vùng biển Đà Nẵng có trữ lượng hải sản khá lớn, phân bố tập trung ở 

vùng nước có độ sâu từ 51m - 200m chiếm 40%, độ sâu 50m chiếm 31,1%, vùng nước 
sâu trên 200m chỉ chiếm 20,5% khả năng khai thác. Hiện nay, trữ lượng hải sản, trữ 

lượng cá ven bờ ở độ sâu dưới 50m đặc biệt dưới 30m trở vào đã khai thác quá mức 
cho phép, tuy nhiên việc khai thác nguồn lợi ven bờ đã được hạn chế nhằm bảo vệ môi 

trường sinh thái biển và phục vụ du lịch. 
  - Tài nguyên khoáng sản: Cảng sông Hàn có thể tiếp nhận tàu từ 5 đến 10 ngàn 

tấn, đặc biệt có Cảng cá Thuận Phước thuận lợi cho việc hậu cần, khai thác tài nguyên 
khoáng sản. Ngoài ra vùng biển Đà Nẵng đang được tiến hành thăm dò dầu khí, chất 

đốt… 

2. Đặc điểm kinh tế và xã hội tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn 

2.1. Cơ cấu dân số 
Tại lưu vực quận Hải Châu, dân số năm 2016 là 211.795 người. Mật độ dân số 

là 9.094 người/km2. Dân số trong độ tuổi lao động của quận là 136.267 người chiếm 
65% dân số chủ yếu là lao động trẻ dưới 40 tuổi, số người không có việc làm chiếm 
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khoảng 5% so với lực lượng lao động. Số lao động nông nghiệp giảm dần qua các 

năm, cụ thể biểu hiện ở năm 2016 số lao động làm việc trong ngành nông nghiệp – 
thủy sản chiếm 0.49%, trong ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 45.39%, ngành 
dịch vụ - thương mại chiếm 54.12%. [14], [15]. 

Bảng 1.1: Cơ cấu lao động tại lưu vực quận Hải Châu năm 2016 

Năm Dân số (người) 
Nông nghiệp - 
thủy sản (%) 

Công nghiệp - 
xây dựng (%) 

Dịch vụ - 
thương mại (%) 

2012 202,271 0.51 45.57 53.92 

2013 204,762 0.49 45.39 54.12 

2014 206,563 0.47 45.18 54.35 

2015 209,641 0.45 45.01 54.54 

2016 211,795 0.43 44.82 54.75 

(Nguồn: [15]) 

Quan điểm và định hướng phát triển kinh tế tại lưu vực quận Hải Châu là “dịch 
vụ - công nghiệp – thủy sản”, biểu hiện cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ 

trong nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tỷ trọng ngành dịch vụ thương 
mại chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75.38%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ 
trọng thứ hai với 24.98%, ngành nông nghiệp thủy sản chiếm 0.09%. [15] 

Bảng 1.2: Cơ cấu kinh tế tại lưu vực quận Hải Châu năm 2016 

Năm Dân số (người) 
Nông nghiệp - 

thủy sản (%) 

Công nghiệp - 

xây dựng (%) 

Dịch vụ - 

thương mại (%) 

2012 202,271 0.12 26.63 73.25 

2013 204,762 0.11 26.13 73.76 

2014 206,563 0.1 25.49 74.41 

2015 209,641 0.09 24.98 74.93 

2016 211,795 0.08 24.27 75.65 

(Nguồn:[15]) 

  Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn dân số năm 2016 là 46.517 người, 

mật độ dân số là 5.292 người/km2 . Lưu vực có vị trí và điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng. [13] 

2.2. Hiện trạng sử dụng đất 
Tại lưu vực quận Hải Châu, đất chuyên dùng chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số 

các loại đất. Đất ở chỉ bằng khoảng 1/3 đất chuyên dùng. Loại đất có tỷ lệ thấp nhất là 
đất cơ sở tín ngưỡng. Đất chưa sử dụng cũng chiếm một phần không nhỏ trong lưu vực 
nghiên cứu. Tỷ lệ các loại đất được thể hiện trong hình 1.6 
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341/510 hộ kinh doanh đạt chuẩn. Duy trì hoạt động của các phố chuyên doanh đã 

hình thành và đang xây dựng phố ẩm thực văn minh thương mại Lê Thanh Nghị (đoạn 
Tiểu La-Phan Đăng Lưu). Phối hợp triển khai dự án “Nhà vệ sinh cộng đồng-Thoải 

mái như ở nhà” với 80 doanh nghiệp tham gia đồng thời tích hợp ứng dụng di 
động “Comfort As Home” trên cổng wifi thành phố đã mang lại sự thuận tiện cho du 

khách. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm sống tại các giao điểm trên địa bàn 
quận. Công tác quản lý VSATTP và kinh doanh rau củ quả sạch, tạp hóa được chú 

trọng tiến hành. Triển khai xây dựng chợ đảm bảo ATTP giai đoạn 2016-2020, xử lý 
kiên quyết không để phát sinh, tái họp các chợ tạm và hộ kinh doanh thực phẩm tươi 

sống trong nhà. Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về thị trường do sản phẩm 
hải sản hầu như không xuất khẩu được vì ảnh hưởng vụ xả thải của Formosa. Giá trị 

sản xuất công nghiệp tăng nhẹ 06,5% so với năm 2015 do các ngành chế biến, thực 
phẩm, nước giải khát, may mặc, phục vụ xây dựng,…hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ 10 

cơ sở, doanh nghiệp thiết kế website, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thay đổi công 
nghệ, tham gia hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu,…; tập huấn về “Ứng dụng mã 

số, mã vạch trong tra cứu thông tin hàng hóa” có 900 người tham dự. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, trên lưu vực có nhiều cơ quan, 
cơ sở tôn giáo, đơn vị trường học đóng chân như: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 

Trường Trung cấp nghề số 05 Bộ Quốc phòng, Trường Trung học Văn hóa - Nghệ 
thuật, Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Miền trung và có các cơ sở tôn giáo như 

Chùa Bà Đa, giáo xứ An Thượng, Tu viện Phaolo, Tu viện Sao Biển…Ngoài ra, trên 
lưu vực còn có 54 khách sạn, 83 nhà nghỉ, 5 resort đạt chuẩn 5 sao, Bệnh viện Phụ Sản 

Nhi và nhiều khu dân cư mới đang được hình thành. Bên cạnh đó có nhiều dự án trọng 
điểm của thành phố đã và đang triển khai thực hiện trên lưu vực, do đó dân số cơ học 

tăng nhanh. Đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp và là lưu vực có nhiều 
dự án giải tỏa đền bù, tái định cư, khu dân cư mới, đất nông nghiệp ngày càng bị thu 

hẹp dẫn đến số người không có việc làm ngày càng tăng, đời sống nhân dân vẫn còn 
nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã và 

đang tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội. Nhờ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời tăng cường 

công tác đảm bảo môi trường văn hóa văn minh du lịch nên lượng khách du lịch đến 
tham quan lưu vực ngày càng tăng cao. Tính đến năm 2013, đã đón 496.342 lượt 

khách đến thăm quan. Môi trường văn hóa văn minh du lịch tiếp tục được cải thiện, 
các hành vi bu bám, chèo kéo khách được ngăn chặn hiệu quả. Các hoạt động thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn sôi động và nhộn nhịp. Các ngành chức năng liên quan 

thường xuyên thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường, kiểm tra việc niêm yết giá 
và bán hàng theo giá niêm yết, kiểm tra hiệu chỉnh phương tiện đo lường và nhãn, mác 

hàng hóa kinh doanh tại các chợ. Năm 2013, giá cả xăng dầu, lãi suất ngân hàng tăng, 
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giảm không ổn định đã làm cho nguyên vật liệu sản xuất, chi phí vận tải biến động, 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, công tác di dời giải tỏa đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và hộ sản 

xuất, nhất là các hộ sản xuất đá mỹ nghệ. [12] 

2.5. Thủy sản - Nông nghiệp 
Tại lưu vực quận Hải Châu, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi nên ngư dân 

tích cực ra khơi bám biển, sản lượng đánh bắt tăng 6,8% và giá trị sản xuất tăng 5,6% 
so với năm 2015. Do thời tiết thay đổi thất thường nên rất khó khăn trong việc trồng 
trọt. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, do thực hiện việc di dời giải tỏa 
trên diện rộng nên diện tích gieo trồng các loại cây trồng tiếp tục giảm. Năng suất lúa 

đạt 54,66 tạ/ha, sản lượng 1.137 tấn, bắp đạt 56,38 tạ/ha, sản lượng 73,3 tấn, đậu 
phụng 22,55 tạ/ha, sản lượng 248 tấn, rau các loại 79,62 tạ/ha, sản lượng 629 tấn. 

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và tiêm phòng cho gia súc gia cầm 
trên địa bàn được đảm bảo. Tình hình khai thác thủy sản thuận lợi đối với các hộ khai 

thác gần bờ, sản lượng khai thác đạt 680 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 35 ha, 
sản lượng thu hoạch đạt 55 tấn. [12] 

2.6. Quản lý đô thị 
Tại lưu vực quận Hải Châu, công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán thiết kế 

xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách do quận và phường làm chủ đầu tư đúng quy 
định đảm bảo kịp thời gian, tiến độ của dự án. Công tác cấp các loại giấy phép đều 

đúng quy định, 90% kết quả được trả sớm, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tranh 
chấp. Đã hoàn thành cắm lại toàn bộ biển báo lộ giới kiệt hẻm. Công tác quản lý 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, duy tu, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường đạt 
kết quả tốt. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát nhiều điểm đen về an toàn 

giao thống và lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận. Công 
tác trật tự vỉa hè được tăng cường kiểm tra, xử lý và hướng dẫn, nhắc nhở các trường 

hợp vi phạm nên có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè và vứt 
rác thải, xả nước thải không đúng quy định vẫn còn diễn ra, nhất là về ban đêm, một số 

trường hợp vi phạm trật tự xây dựng xử lý chưa triệt để. Công tác kiểm tra, xử lý ô tô, 
xe máy đậu đỗ trên vỉa hè còn gặp khó khăn. Các công trình xây dựng cơ bản được bố 

trí tập trung, không dàn trải, tổ chức đấu thầu, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất 
lượng theo đúng thiết kế đã phê duyệt. Hệ thống văn bản pháp quy đầu tư công ngày 

càng hoàn thiện, các công đoạn đầu tư phải đảm bảo nội dung, quy trình, đảm bảo kỹ-
mỹ thuật của công trình đôi khi làm chậm tiến độ triển khai. Mặt khác, các đơn vị thi 

công chưa thực sự quyết liệt, chậm tăng cường nhân lực, vật lực để tổ chức thi công 02 
ca/ngày để rút ngắn thời gian thi công. Khâu hoàn thiện công trình còn chậm. [14] 
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Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành chức năng thường xuyên 
kiểm tra, giám sát chất lượng công trình nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hạn 

chế những sai sót trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra, xử lý hố ga hư 
hỏng và vỉa hè sụt lún trên các tuyến đường chính đề nghị sửa chữa kịp thời, đảm bảo 

an toàn giao thông. Tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm ngập úng và có nguy cơ ngập 
úng vào mùa mưa. Tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan của thành phố và 

quận để rà soát lại các dự án khó triển khai trên địa bàn, báo cáo thành phố thông qua 
tổng rà soát quy hoạch trên địa bàn. Đội kiểm tra quy tắc đô thị tiếp tục tập trung cho 

công tác quản lý trật tự đô thị, lặp lại trật tự vỉa hè, kiểm tra và ngăn chặn các trường 
hợp lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, nhất là xây dựng trong khu quy hoạch. Ra 

quân lặp lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường và trật tự bãi biển, xử lý tình trạng chèo 
kéo khách du lịch. [12] 

2.7. Chất lượng môi trường 
Tại lưu vực quận Hải Châu, việc vận động người dân tham gia xanh hóa đô thị 

có bước tiến mới, các bồn hoa công cộng được phủ xanh và lắp đặt các thùng rác cảnh 

quan tại nhiều tuyến đường. Việc thu gom rác theo giờ chưa phù hợp với điều kiện 
sinh hoạt của người dân, chưa đảm bảo giờ giấc thu gom theo quy định nên tỷ lệ thu 

gom rác đến năm 2016 chỉ đạt 95%. Triển khai xây dựng “Phường thân thiện môi 
trường giai đoạn 2016-2018” ở 03 phường: Phước Ninh, Hải Châu 1, Thuận Phước. 
Triển khai thí điểm phân loại rác thải hữu cơ ở 500 hộ gia đình. Tổ chức ngày Hội 

tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu cho học sinh các 
trường tiểu học, trung học cơ sở. Việc xây dựng trường học theo tiêu chí “Trường học 

xanh” đạt kết quả phấn khởi. Triển khai đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn 
quận và lập danh sách các cơ sở kinh doanh, dịch vụ rửa xe phục vụ điều tra tình hình 

khai thác, sử dụng nước dưới đất. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mai táng bằng hình 
thức hỏa táng. Trên lưu vực thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, nhất là các tuyến 

đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý, tỷ lệ đấu nối vào hệ thống thoát 
nước thấp, theo thống kê của Công ty thoát nước và xử lý nước thải, tỷ lệ đấu nối chỉ 
đạt 65%. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, tăng cường thu gom rác tại các 
nhà hàng, khách sạn, quán ăn phục vụ du lịch. Huy động 500 lượt người tham gia vớt 

được khoảng 50 tấn bèo để khơi thông dòng chảy tại khu vực tổ 30, 31 và 32 phường 
Khuê Mỹ, tổ chức thu gom vận chuyển đến nơi quy định khoảng 120m3 phế thải xây 

dựng giá hạ tại các tuyến đường. Đến năm 2016, tỷ lệ thu gom rác chỉ đạt 83%. Hưởng 
ứng tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, tổ chức ra quân nạo vét 

khơi thông các tuyến mương nên tình trạng ngập úng tại lưu vực giảm đáng kể, tuy 
nhiên vẫn còn vài tuyến đường ngập nặng khi mùa mưa đến như đường Lê Hữu Trác, 
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Huyền Trân Công Chúa, đường K20 tại vị trí ngã ba giao với đường Lê Văn 

Hiến,…Qua thống kê của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, tỷ lệ đấu 
nối vào hệ thống thoát nước tại lưu vực chỉ đạt 70%. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân 

tổng dọn vệ sinh môi trường vào các dịp lễ tại các bãi biển trên địa bàn, các chợ, khu 
vực trồng rau Nam cầu Trần Thị Lý, các tuyến đường chính và các khu dân cư. Ngoài 

ra, thông qua kiến nghị của cử tri, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại 
khu vực xung quanh Bệnh viện Phụ nữ - Nhi thành phố và một số cơ sở giặt ủi trên 

đường Trường Sa. Xác nhận 3 đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 22 bản cam kết 
bảo vệ môi trường. [12] 

 Tỷ lệ dùng nước máy tại lưu vực quận Hải Châu là 96.71%, tỷ lệ dùng nước 
máy tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn thấp hơn nhiều chỉ 80.57%. Tỷ lệ 

dùng nước máy tại hai lưu vực được thể hiện trong hình 1.10 

 

Hình 1.1: Tỷ lệ dùng nước máy tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn [13], [15] 

2.8. Văn hoá - Xã hội 
Tại lưu vực quận Hải Châu, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong 

trào thi đua nên trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, 
giáo viên được nâng cao. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải 

pháp thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy nên không có học sinh bỏ học vì hoàn 
cảnh khó khăn. Quận đã đầu tư sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trường lớp bậc tiểu 

học nên tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 89% tăng 6% so với năm học cũ, số 
trường đạt chuẩn quốc gia là 21 trường, 100% các trường trang bị camera và các thiết 

bị dạy học hiện đại, sử dụng sổ liên lạc điện tử, thư viện điện tử và triển khai phần 
mềm “Tuyển sinh trực tuyến”. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai 

ngay từ đầu dẫn đến kết quả học tập đạt cao. Quận đã triển khai phòng chống, xử lý 
kịp thời các ổ dịch nên hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh. Công tác tuyên truyền, 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên nên không xảy ra 
ngộ độc thức ăn quy mô nhiều người. Tuy nhiên, nhiều quán ăn chưa bố trí bếp ăn 
đúng quy định, thực phẩm chủ yếu mua ở chợ nên việc quản lý nguồn gốc gặp khó 
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khăn. Hoạt động hành nghề y, dược tư nhân đang phát triển mạnh với các trang thiết bị 

hiện đại, thái độ phục vụ nhiệt tình, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh, góp phần cải 
thiện sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, một vài cơ sở chấp hành chưa nghiêm các 

quy định của pháp luật, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nên việc cập nhật 
theo dõi quản lý chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền cổ động các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước được tổ chức tốt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
của quận. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tạo ra một 

không khí vui tươi. Triển khai xây dựng 04 đường điểm văn minh đô thị: Nguyễn Văn 
Linh, Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng 

đường Bạch Đằng trở thành Trục văn hóa-lễ hội, cải tạo bo viền hố trồng cây, lắp đặt 
thùng rác cảnh quan phục vụ khách du lịch, khách vãng lai,… đã làm cho tuyến đường 

thêm văn minh và nề nếp. Thường xuyên kiểm tra tình hình gìn giữ vệ sinh môi 
trường, quảng cáo rao vặt, lang thang xin ăn,… đã làm cho cảnh quan đô thị, vệ sinh 

môi trường, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận có chuyển 
biến mạnh mẽ. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có tiến bộ 

và dần đi vào nề nếp. Công tác duy tu, tôn tạo các bia di tích lịch sử, văn hóa, cách 
mạng được duy trì thường xuyên. Quận đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác 

thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận nên có kết quả tốt. 
Tiếp nhận và chi trả đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ chính sách của Đảng. Công tác 

giảm nghèo được đẩy mạnh theo hướng có chất lượng và hiệu quả, thoát nghèo bền 
vững với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo 

trong năm hơn 21,424 tỷ đồng nên đến cuối năm có có 702 hộ thoát nghèo đạt 
128,81% kế hoạch quận và có 449 hộ thoát cận nghèo. Công tác đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm được gắn chặt với công tác giảm nghèo với 9.150 người được tạo việc 
làm, đạt 114,37% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số phường chưa thật sự quan tâm 

đúng mức, chưa chỉ đạo sâu sát công tác tư vấn giải quyết việc làm, đào tạo nghề; chưa 
thường xuyên tuyên truyền các chính sách học nghề và giải quyết việc làm đến các đối 

tượng đặc thù; người lao động chưa có việc làm đa số có trình độ thấp, không định 
hướng được nghề nghiệp nhưng lại không muốn đi học nghề. Các đối tượng hưởng trợ 

cấp bảo trợ xã hội được quan tâm hỗ trợ không bỏ sót hoặc sai đối tượng. Tặng quà 
mừng thọ cho 1.964 người từ 75 đến trên 100 tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt 

Nam, ngày Quốc tế Người cao tuổi. Công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp 
tục có những bước tiến đáng kể, việc đầu tư cho các mục tiêu vì trẻ em được thường 
xuyên quan tâm, chú trọng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ em. [14] 

Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, thực hiện đồng bộ giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục như trực tiếp thực hiện chương trình “Tiếp sức học sinh 
đến trường” và “Người bạn đồng hành” tại 4 trường THCS trên địa bàn, tổ chức cho 

100% học sinh tiểu học và gần 40% học sinh THCS học 2 buổi/ngày, tăng cường ứng 
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dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

dạy tốt, học tốt… Nhờ vậy chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ 
học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tăng mạnh. Tại các hội thi cấp 

quận có 139 giải tập thể và 1127 học sinh đoạt các giải học sinh giỏi, học sinh năng 
khiếu. Cấp thành phố, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 đoạt 110 giải, trong đó giải Nhất 

tăng 4 giải so với năm học trước. Phong trào vở sạch chữ đẹp ở các trường tiểu học 
được chú trọng. Đạt 18 giải đồng đội các bộ môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp 

thành phố. Công tác vệ sinh phòng dịch được tăng cao, tập trung công tác tuyên truyền 
phòng, chống dịch tay – chân – miệng, dịch sốt xuất huyết và các loại dịch bệnh mùa 

hè khác. Tiến hành xử lý môi trường phòng bệnh tay – chân – miệng tại các trường 
mầm non, mẫu giáo và nhóm trẻ gia đình, phun hóa chất xử lý các ổ dịch sốt xuất 

huyết trên địa bàn, tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm. Tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, qua đó 

đã xử phạt 6 cơ sở, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy 
định. Tiếp nhận 61411 lượt người đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế, trong đó có 

4258 bệnh nhân nội trú. Tổng các biện pháp tránh thai thực hiện đạt 99,2% kế hoạch, 
có 663 ca sinh trong đó có 52 ca sinh 3, chiếm tỷ lệ 7,8%, giảm 1% so với cùng kỳ. Tổ 

chức cấp phát lương thực và trao quà của Trung ương, thành phố cho hộ gia đình chính 
sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội. Tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị cho 

23 hộ gia đình chính sách có nhà ở xuống cấp được sửa chữa nhà, tổ chức cho các đối 
tượng chính sách, người có công đi tham quan kết hợp điều dưỡng theo quy định. 

Công tác chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức đi thăm các Trung 
tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi trên địa bàn, biểu dương khen thưởng và tặng quà các em 

học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi. Vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ 
trợ trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. [12] 
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BÁO CÁO 
DỰ BÁO THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT, LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI CỦA 

CÁC LOẠI HÌNH ĐÔ THỊ THEO THỜI GIAN 

1. Đánh giá đặc điểm tính chất, thành phần và lưu lượng nước thải tại lưu vực 

quận Hải Châu và phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

1.1. Khảo sát vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
  Nhằm xác định tính chất và thành phần nước thải tại lưu vực nghiên cứu. Qua 
khảo sát thực tế, tác giả xác định được bốn vị trí lấy mẫu sau: 

  
(a) (b) 

Hình 3.1: Vị trí lấy mẫu tại lưu vực nghiên cứu 

X: Điểm lấy mẫu nước thải; (a) Vị trí lấy mẫu tại lưu vực quận Hải Châu; (b) Vị trí 
lấy mẫu tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
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 - Vị trí 1: tại trạm bơm SPS14, nước thải tập trung tại vị trí này bao gồm nước 

thải từ trạm bơm SPS12, SPS13 và lưu vực từ Phan Thành Tài đến tượng đài 2/9. 
 - Vị trí 2: ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT Hòa Cường, bao gồm 

nước thải từ trạm bơm SPS15, trạm bơm Khuê Trung và trạm bơm HC05 chảy về. 
 - Vị trí 3: tại trạm bơm SPS3, thu gom nước thải khu vực ven biển từ đường Võ 

Văn Kiệt đến đường Nguyễn Văn Thoại. 
 - Vị trí 4: tại trạm bơm SPS35, bao gồm nước thải thu gom từ trạm bơm SPS33 

và SPS34 bơm về. 
  Nước thải sinh hoạt thường không cố định về lưu lượng và nồng độ thải theo 

thời gian trong ngày và theo tháng hoặc mùa. Để đánh giá tính chất, thành phần và lưu 
lượng nước thải một cách chính xác nhất, tác giả chọn thời gian lấy mẫu là 24 giờ 

trong một ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 5/3/2017 đến ngày 21/4/2017, gồm các 
đợt sau: 

 Lưu vực Hải Châu 
 - Đợt ngày 5-6/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 5/3 đến 5h ngày 6/3 lấy 12 mẫu 

(mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT Hòa 
Cường. 

- Đợt ngày 12-13/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 12/3 đến 6h ngày 13/3 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS14. 

- Đợt ngày 30-31/3/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 30/3 đến 5h ngày 31/3 lấy 12 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào tại trạm XLNT 

Hòa Cường 
- Đợt ngày 20-21/4/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 20/4 đến 6h ngày 21/4 lấy 24 

mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS14.  
 Lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

- Đợt ngày 5-6/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 5/3 đến 5h ngày 6/3 lấy 12 mẫu 
(mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS35. 

- Đợt ngày 19-20/3/2017 (Chủ nhật), từ 7h ngày 19/3 đến 6h ngày 20/3 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS3. 

- Đợt ngày 30-31/3/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 30/3 đến 5h ngày 31/3 lấy 12 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 2 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS35. 

- Đợt ngày 13-14/4/2017 (Thứ năm), từ 7h ngày 13/4 đến 6h ngày 14/4 lấy 24 
mẫu (mỗi mẫu cách nhau 1 giờ) tại vị trí trước trạm bơm SPS3. 

1.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước thải tại lưu vực nghiên 

cứu 
 - Phương pháp lấy mẫu: được thực hiện theo TCVN 5992 – 1995 (ISO 5667-2: 
1991). 
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 - Phương pháp bảo quản mẫu và xử lý mẫu: được thực hiện theo TCVN 5993-

1995 (ISO 5667-3: 1985) 
 - Phương pháp phân tích: các chỉ tiêu phân tích được thực hiện theo các tiêu 

chuẩn Việt Nam hiện hành và  được thống kê theo bảng sau:   

Bảng 3.1: Thống kê các tiêu chuẩn phân tích 

Chỉ tiêu Số hiệu phương pháp sử dụng 

TDS, nhiệt độ Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy TDS, nhiệt độ. 

Độ pH Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng máy pH Meter. 

Độ dẫn điện (EC) Đo tại phòng thí nghiệm bằng máy AQUA LYTIC Con200 

Oxy hòa tan (DO) 
Đo trực tiếp tại điểm lấy mẫu bằng  máy Dissolved oxygen 
meter 

Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
Phân tích  theo TCVN 6625:2000 (ISO 1923:1997) 

Nhu cầu oxy sinh 

học (BOD5) 

TCVN 4566:1988 Nước thải – Phương pháp xác định nhu 

cầu sinh hóa oxy 

Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 

TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 1989) Chất lượng nước – 

Xác định nhu cầu oxy hóa học. 

Amoni (NH4+) 
TCVN 4563:1988 Nước thải – Phương pháp xác định hàm 

lượng Amoniac 

Photpho tổng (T-P) 
TCVN 6202:2008 Chất lượng nước – Xác định Photpho – 
Phương pháp đo phổ dùng amonimolipdat 

Các thông số cần phân tích bao gồm: TDS, nhiệt độ, pH, EC, DO, TSS, BOD5, 
COD, NH4

+, TP. Các thông số TDS, nhiệt độ, pH sẽ được đo ngay tại vị trí lấy mẫu. 

Các thông số còn lại là EC, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, TP sẽ được phân tích tại 

Phòng thí nghiệm của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng. 

1.3. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu vực 

nghiên cứu 

1.3.1. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu vực 

quận Hải Châu 

a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC  
Qua các kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực quận Hải Châu, các chỉ 

tiêu như nhiệt độ, pH, DO, TDS, EC có sự dao động giữa các giờ trong ngày và giữa 
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ngày nghỉ và ngày làm việc cũng có sự khác nhau. Các kết quả tiêu biểu của các chỉ 

tiêu được thể hiện trong bảng 3.2 
 

Bảng 3.2: Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

S
T

T 

Thông 
số 

Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 t oC 25 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.91 ÷ 7.2 - 6.57 ÷ 7.16 - 

3 DO ppm 0.31 ÷ 0.77 0.53 0.24 ÷ 0.75 0.51 

4 TDS mg/l 304 ÷ 382 345 362 ÷ 517 431 

5 EC mS 0.48 ÷ 0.62 0.55 0.51 ÷ 0.84 0.69 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị COD cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 19h với COD = 194mg/l và thấp 
nhất là lúc 9h với COD = 68mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày nghỉ là 122mg/l. 

Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngàylàm việc là lúc 1h với COD = 157mg/l và 
thấp nhất là lúc 15h với COD = 99mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày làm việc là 

124mg/l. 

 

Hình 3.2: Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải 
Châu 

 Giá trị COD giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự thay đổi tương đối giống 
nhau. Từ 21h đến 11h các giá trị COD vào ngày nghỉ đều thấp hơn các giá trị COD 

vào ngày làm việc. 
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c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 1h đến 13h, có xu hướng 

tăng cao lúc 2h đến 3h. Cao nhất là lúc 3h với TSS = 91mg/l và thấp nhất là lúc 14h, 

24h với TSS = 12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 32mg/l. 
Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao động mạnh từ 17h 

đến 22h. Từ 16h đến 18h có xu hướng tăng cao và giảm dần từ 18h đến 24h. Giá trị 
TSS cao nhất là lúc 18h với TSS = 146mg/l và thấp nhất là lúc 12h với TSS = 15mg/l. 

Giá trị TSS trung bình trong ngày là 51mg/l 

Hình 3.3: Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 

 Giá trị TSS giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 
nhau. Tuy nhiên, từ 17h đến 22h ngày làm việc giá trị TSS cao hơn nhiều so với ngày 

nghỉ. 

d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị BOD5 cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 19h với BOD5 = 89mg/l và thấp 

nhất là lúc 3h với BOD5 = 57mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày nghỉ là 72mg/l. 
Giống với ngày nghỉ, các giá trị BOD5

 cao nhất trong ngày làm việc cũng là lúc 19h 

với BOD5 = 104mg/l và thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 59mg/l. Giá trị BOD5 trung 
bình trong ngày làm việc là 76mg/l.  

Hình 3.4: Biểu đồ so sánh các giá trị BOD5 vào ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu 
vực quận Hải Châu 
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Giá trị BOD5 giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 

nhau. Các giá trị BOD5 vào ngày làm việc phần lớn đều cao hơn ngày nghỉ, chỉ khác 
vào thời điểm buổi trưa, các giá trị BOD5 vào ngày nghỉ lại cao hơn. Sự khác nhau 

giữa ngày nghỉ và ngày làm việc được thể hiện trong hình 3.4 

e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
 Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 7h đến 19h. Giá trị T-P tăng 
cao vào các giờ 9h, 15h, 17h. Cao nhất là lúc 15h với T-P = 9.4mg/l và thấp nhất là lúc 

3h với T-P = 4.5mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 6.4mg/l 
 Khác với ngày nghỉ, giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động đều trong 

ngày. Cao nhất là lúc 19h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 15h với T-P = 4.8mg/l. 
Giá trị T-P trung bình trong ngày là 5.3mg/l 

 

Hình 3.52: Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu 

 Giá trị T-P giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động trái ngược nhau. 

Các giá trị T-P ngày nghỉ cao hơn nhiều so với ngày thứ năm. 

f) Chỉ tiêu Amoni NH4
+ 

 Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ có sự dao động mạnh từ 17h đến 20h. Giá trị cao 

nhất trong ngày là lúc 18h với NH4
+ = 24.7mg/l và thấp nhất là lúc 8h với NH4

+ = 
6.3mg/l. Giá trị NH4

+ trung bình trong ngày là 10.5mg/l 

 Tương đối giống với ngày nghỉ, giá trị NH4
+ vào ngày làm việc có sự dao động 

mạnh từ 16h đến 20h và giá trị cao nhất trong ngày cũng là lúc 18h với NH4
+ = 

33.7mg/l, chỉ khác ở thời điểm đạt thấp nhất vào ngày làm việc là lúc 5h với NH4
+ = 

10.3mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình trong ngày làm việc là 17.6mg/l 
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Hình 3.3: Biểu đồ so sánh NH4
+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực quận Hải 

Châu 

Giá trị NH4
+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống 

nhau. Các giá trị NH4
+ vào ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 

g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: các cở sở kinh doanh, sản xuất ngừng hoạt động, người dân không 

đi làm nên lượng nước thải ra vào buổi sáng ít, các chất hữu cơ trong nước cũng không 

nhiều. Các hoạt động vào ngày nghỉ chủ yếu diễn ra vào lúc chiều tối như người dân đi 
chơi, ăn uống,... nên chỉ tiêu BOD5, COD có xu hướng tăng dần từ trưa đến tối sau đó 

giảm dần. Nước thải phát sinh trong ngày này chủ yếu là nước thải từ việc tắm rửa, ăn 
uống của người dân nên chỉ tiêu TSS thấp, trong quá trình tắm rửa kết hợp với đi vệ 

sinh nên chỉ tiêu NH4
+ lại tăng cao vào buổi chiều tối khoảng từ 17h đến 19h sau đó 

giảm dần, vào ban đêm thì chỉ tiêu NH4
+ có trong nước thải rất thấp. Vào ngày nghỉ, 

các hoạt động của người dân thường diễn ra chậm hơn ngày làm việc bình thường 
khoảng 1h đến 1,5h và chúng ta cũng có thể quan sát được các điểm cực đại của đồ thị 

biểu diễn nồng độ các chất ô nhiễm cũng trễ hơn một khoảng thời gian tương ứng. Các 
hoạt động như giặt đồ, tẩy rửa thường diễn ra vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều 

nên chỉ tiêu T-P cũng tăng cao vào khoảng 9h và 15h đến 17h.  
- Ngày làm việc: Nước thải phát sinh từ các chợ trên lưu vực như chợ Hàn, chợ 

Cồn, chợ Đầu Mối,...chiếm tỷ lệ cũng nhiều, các chợ này hoạt động nhiều chủ yếu là 
buổi chiều và sáng sớm nên chỉ tiểu COD có xu hướng tăng dần từ 15h đến 3h sau đó 

giảm dần, một nguyên nhân khác là do một lực lượng lớn các công nhân, nhân viên 
sau một ngày làm việc sẽ tắm rửa, vệ sinh làm cho hàm lượng ô nhiễm có trong nước 

thải tăng cao vào buổi tối, đặc biệt là chỉ tiêu TSS, NH4
+. Vào ngày làm việc, người 

dân tranh thủ giặt giũ hay các hoạt động tẩy rửa thường là vào buổi sáng mới ngủ dậy, 

hoặc buổi trưa hay buổi tối sau giờ đi làm về, do đó chỉ tiêu T-P cũng dao động lên cao 
vào các giờ đó. 

- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: vào ngày nghỉ, người dân 
thức dậy muộn hơn ngày làm việc nên nhịp sinh hoạt vào ngày làm việc thường sớm 

0

10

20

30

40

1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

mg/l

Thời gian

NH4
+

Ngày 
nghỉ
Ngày 
làm việc



8 
 

hơn ngày nghỉ vào buổi sáng, do đó các chỉ tiêu ô nhiễm như BOD5, COD vào ngày 

nghỉ thường thấp hơn ngày làm việc. Đến buổi chiều tối, vào ngày nghỉ người dân 
thường đi chơi, ăn uống, nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nên hàm lượng chất ô 

nhiễm như COD, TSS, NH4
+, T-P trong nước cũng tăng cao hơn so với ngày làm việc. 

Vào giờ khuya thì hầu như các chỉ tiêu ô nhiễm giữa ngày nghỉ và ngày làm việc 

không khác nhau nhiều. 

1.3.2. Đánh giá sự thay đổi tính chất, thành phần nước thải theo thời gian tại lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

a) Các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn, các chỉ tiêu như pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC đều có sự dao động liên tục trong 
ngày và giữa ngày nghỉ với ngày chủ nhật cũng có sự khác nhau, các kết quả tiêu biểu 

của các chỉ tiêu được thể hiện trong bảng 3.3 

Bảng 3.3 Giá trị tiêu biểu của các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, DO, TDS, EC 

S

T
T 

Thông 

số 
Đơn vị 

Giá trị 

Ngày nghỉ Ngày làm việc 

Dao động Trung bình Dao động Trung bình 

1 t oC 26 ÷ 29 27 24 ÷ 31 27 

2 pH - 6.83 ÷ 7.25 7.01 6.91 ÷ 7.39 7.11 

3 DO ppm 0.38 ÷ 0.75 0.55 0.31 ÷ 0.73 0.49 

4 TDS mg/l 523 ÷ 772 641 631 ÷ 1150 814 

5 EC mS 0.86 ÷ 1.43 1.03 0.89 ÷ 1.76 1.25 

b) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị COD cao nhất vào ngày nghỉ là lúc 4h với COD = 167mg/l và thấp nhất 
là lúc 9h với COD = 86mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày nghỉ là 124mg/l. 

Trong khi đó, giá trị COD cao nhất vào ngày làm việc cao nhất là lúc 15h với COD = 
179mg/l và thấp nhất là lúc 3h với COD = 128mg/l. Giá trị COD trung bình trong ngày 

làm việc là 151mg/l. 
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Hình 3.74: Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị COD ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống nhau. 
Các giá trị COD ngày làm việc phần lớn cao hơn ngày nghỉ. 

c) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ từ 10h đến 13h có sự dao động lớn. Giá trị TSS cao 

nhất trong ngày là lúc 11h với TSS = 182mg/l và thấp nhất là lúc 24h, 1h với TSS = 
12mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 49mg/l 

 Khác với ngày nghỉ, giá trị TSS vào ngày làm việc có sự dao động liên tục 
trong ngày. Giá trị TSS cao nhất trong ngày là lúc 19h với TSS = 112mg/l và thấp nhất 

là lúc 13h với TSS = 15mg/l. Giá trị TSS trung bình trong ngày là 61mg/l.  

 
Hình 3.8: Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị TSS ngày nghỉ và ngày làm việc từ 7h đến 21h có sự dao động khác 
nhau. Các giá trị TSS từ 9h đến 15h ngày nghỉ cao hơn ngày làm việc, từ 15 đến 1h 
các giá trị TSS ngày nghỉ thấp hơn ngày làm việc.  

d) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
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Giá trị BOD5
 vào ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động liên tục trong 

ngày. Giá trị cao nhất trong ngày nghỉ là lúc 5h với BOD5 = 119mg/l và thấp nhất là 
lúc 9h với BOD5 = 68mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày nghỉ là 94mg/l. Trong 

khi đó, giá trị BOD5 cao nhất vào ngày làm việc là lúc 13h với BOD5 = 129mg/l và 
thấp nhất là lúc 3h với BOD5 = 99mg/l. Giá trị BOD5 trung bình trong ngày làm việc là 

115mg/l. 

 

Hình 3.95: Biểu đồ so sánh BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị BOD5 ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối giống nhau. 
Giá trị BOD5 ngày thứ năm phần lớn cao hơn ngày chủ nhật. 

e) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày. Giá trị T-P cao nhất 

trong ngày là lúc 15h với T-P = 5.8mg/l và thấp nhất là lúc 9h với T-P = 4.3mg/l. Giá 
trị T-P trung bình trong ngày là 5mg/l. 

Giá trị T-P vào ngày làm việc có sự dao động liên tục trong ngày. Giá trị T-P 
cao nhất trong ngày là lúc 11h với T-P = 9.7mg/l và thấp nhất là lúc 2h với T-P = 

6.2mg/l. Giá trị T-P trung bình trong ngày là 8.3mg/l 
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Hình 3.106: Biểu đồ so sánh T-P ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Giá trị T-P ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối khác nhau. 
Các giá trị T-P ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 

f) Chỉ tiêu Amoni NH4
+ 

Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ từ 1h đến 12h đều cao hơn các giá trị NH4

+ từ 13h 

đến 24h. Giá trị NH4
+ cao nhất trong ngày là lúc 11h với NH4

+ = 15.7mg/l và thấp nhất 
là lúc 23h với NH4

+ = 7mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình trong ngày là 11mg/l 

 Khác với ngày nghỉ, giá trị NH4
+ vào ngày làm việc có sự dao động liên tục 

trong ngày. Giá trị NH4
+ cao nhất là lúc 15h với NH4

+ = 25.9mg/l và thấp nhất là lúc 
4h với NH4

+ = 14.3mg/l. Giá trị NH4
+ trung bình trong ngày là 19.7mg/l 

Hình 3.7: Biểu đồ so sánh NH4+ ngày nghỉ và ngày làm việc tại lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn 
Giá trị NH4

+ giữa ngày nghỉ và ngày làm việc từ 11h đến 1h có sự dao động 

khác nhau. Các giá trị NH4
+ ngày làm việc đều cao hơn ngày nghỉ. 

g) Nhận xét chung 
- Ngày nghỉ: nguồn phát sinh nước thải vào ngày này chủ yếu từ các khách sạn, 

nhà hàng, resort, tắm rửa, ăn uống của người dân nên hàm lượng các chất ô nhiễm như 

chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, NH4
+, T-P đều rất thấp, riêng chỉ tiêu TSS, NH4

+ tăng cao 
vào buổi trưa khi các hoạt động ăn uống, vệ sinh diễn ra... 

- Ngày làm việc: nước thải phát sinh từ các dịch vụ kinh doanh ăn uống, còn có 
các cơ sở kinh doanh, sản xuất nên các chỉ tiêu ô nhiễm có trong nước tăng cao vào 

buổi sáng và buổi chiều. Sau một ngày làm việc, lượng nước do người dân tắm rửa, vệ 
sinh và ăn uống làm tăng cao chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, T-P vào buổi tổi. Trước lúc 

đi ngủ, người dân thường đi tiểu nên làm cho chỉ tiêu NH4
+ tăng cao vào giờ khuya. 

- Sự khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc: nước thải phát sinh vào 

ngày làm việc phần lớn do các cơ sở kinh doanh sản xuất thải ra nên hàm lượng các 
chất ô nhiễm có trong nước thải hầu hết đều cao hơn ngày nghỉ. Vào ngày nghỉ, lượng 

chất ô nhiễm dao động phụ thuộc vào sinh hoạt của người dân, các hoạt động du lịch 
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nên các chỉ tiêu ô nhiễm giữa ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương đối 

khác nhau. 

1.4. Đánh giá sự khác nhau về tính chất, thành phần nước thải tại lưu vực quận 

Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

a) Chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học COD 
Giá trị COD vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau, chỉ giống nhau từ 23h đến 
5h và từ 17h đến 19h. Các giá trị COD tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao 

hơn các giá trị COD tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
 

Hình 3.12: Biểu đồ so sánh COD ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị COD vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Từ 21h đến 5h các giá 

trị COD tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị COD tại lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn.  
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Hình 3.13: Biểu đồ so sánh COD ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

b) Chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS 
Giá trị TSS vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 4h đến 16h các giá trị 

TSS tại lưu vực quận Hải Châu đều thấp hơn các giá trị TSS tại lưu vực phía đông bắc 
quận Ngũ Hành Sơn. 

 

Hình 3.14: Biểu đồ so sánh TSS ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 

đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
 Giá trị TSS vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 1h đến 3h và từ 9h 
đến 15h các giá trị TSS tại lưu vực quận Hải Châu đều cao hơn các giá trị TSS tại lưu 

vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 
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Hình 3.15: Biểu đồ so sánh TSS ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

c) Chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 
Giá trị BOD5 vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau, chỉ khác nhau từ 7h 
đến 15h. Các giá trị BOD5 tại lưu vực quận Hải Châu đa phần đều lớn hơn các giá trị 

BOD5 tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

Hình 3.16: Biểu đồ so sánh BOD5 vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị BOD5 vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía 

đông bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Các giá trị BOD5 
tại lưu vực Hải châu đa phần đều lớn hơn các giá trị BOD5 tại lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn 
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Hình 3.17: Biểu đồ so sánh BOD5 vào ngày thứ năm tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

d) Chỉ tiêu Photpho tổng T-P 
Giá trị T-P vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Các giá trị T-P tại lưu vực 
quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị T-P tại lưu vực phía đông bắc quận 

Ngũ Hành Sơn 

 

Hình 3.18: Biểu đồ so sánh T-P vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị T-P vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối khác nhau. Từ 23h đến 7h các giá 

trị T-P tại lưu vực quận Hải Châu đều cao hơn các giá trị T-P tại lưu vực phía đông 
bắc quận Ngũ Hành Sơn 
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Hình 3.8: Biểu đồ so sánh T-P vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

e) Chỉ tiêu Amoni NH4
+  

Giá trị NH4
+ vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc 

quận Ngũ Hành Sơn có sự dao động tương đối giống nhau. Từ 13h đến 24h các giá trị 

NH4
+ tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều cao hơn các giá trị NH4

+ tại lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

Hình 3.9: Biểu đồ so sánh NH4
+ vào ngày nghỉ tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

 Giá trị NH4
+ vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông 

bắc quận Ngũ Hành Sơn từ 24h đến 12h có sự dao động tương đối giống nhau. Các giá 

trị NH4
+ tại lưu vực quận Hải Châu phần lớn đều nhỏ hơn các giá trị NH4

+ tại lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
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Hình 3.10: Biểu đồ so sánh NH4
+ vào ngày làm việc tại lưu vực quận Hải Châu và lưu 

vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

f) Nhận xét chung sự khác nhau về tính chất, thành phần nước thải giữa hai 

lưu vực 
- Ngày nghỉ: tại lưu vực quận Hải Châu lượng nước thải phát sinh chủ yếu là từ 

các cơ sở kinh doanh, sản xuất, các chợ, bệnh viện, những nguồn phát sinh nước thải 
này phần lớn vào ngày nghỉ vẫn hoạt động và làm việc nên hàm lượng chất ô nhiễm 

trong nước cao. Đặc biệt là vào buổi chiều tối, khi những người lao động đi làm tại các 
cơ sở sản xuất sau một ngày làm việc sẽ tắm rửa, vệ sinh và ăn uống nên lượng nước 

phát sinh và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải từ 17h đến 19h rất cao. 
Trong khi đó, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn lượng nước thải phát sinh 

chủ yếu từ các hoạt động du lịch, nhà hàng, khách sạn, tắm rửa của du khách nên 
lượng chất ô nhiễm trong nước thải tại lưu vực như chỉ tiêu BOD5, COD, T-P, NH4

+ 

hầu như đều thấp hơn tại lưu vực quận Hải Châu. Riêng chỉ tiêu TSS, với hoạt động du 
lịch nên lượng khách đến lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu là buổi 

sáng, khi đến nơi họ sẽ tắm rửa và ăn uống, các nhà hàng, khách sạn hoạt động khá 
đông vào giờ trưa, một phần khác là do việc dọn dẹp quán ăn, nhà hàng, xịt rửa nền, 

các vật dụng ăn uống do ngày hôm trước để lại nên lượng chất lơ lửng có trong nước 
thải vào buổi trưa tại lưu vực cao hơn rất nhiều so với lưu vực quận Hải Châu. 

 - Ngày làm việc: hai lưu vực có sự dao động trong ngày tương đối giống nhau 
nhưng tại lưu vực quận Hải Châu ngoài các cơ sở kinh doanh sản xuất còn có các 

trường học, các văn phòng kinh doanh, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
cũng vậy, nhưng tại lưu vực quận Hải Châu với diện tích và số dân lớn hơn nhiều nên 

lượng nước thải phát sinh cũng lớn hơn, lượng chất ô nhiễm có trong nước cũng lớn 
hơn như chỉ tiêu BOD5 luôn cao hơn tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn. 

Ngoài các dịch vụ ăn uống, du lịch, tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn còn 
các cở sở kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ, các cơ sở làm đá mỹ nghệ, thêm vào đó là lượng 
nước giặt giũ và tẩy rửa tại các khách sạn, nhà nghỉ, resort nhiều nên các chỉ tiêu ô 
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nhiễm có trong nước như COD, TSS, NH4
+, T-P hầu như đều cao hơn tại lưu vực quận 

Hải Châu. Riêng chỉ tiêu T-P, do các nhà hàng, khách sạn, resort ít hoạt động vào ban 
đêm nên chỉ tiêu T-P tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ban đêm thấp 

hơn nhiều so với lưu vực quận Hải Châu, về đêm vẫn có các chợ, các cơ sở sản xuất 
hoạt động. 

1.5. Đánh giá đặc điểm lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 

phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
  Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực phía đông bắc quận 

Ngũ Hành Sơn được xác định trong 4 đợt, bao gồm các đợt sau: 
  - Đợt ngày 12/3/2017 (Chủ nhật): Xác định lưu lượng nước thải tại hố nước đầu 

vào trạm XLNT Hòa Cường  
  - Đợt ngày 19/3/2017 (Chủ nhật): Xác định lưu lượng nước thải tại SPS35  

  - Đợt ngày 13/4/2017 (Thứ năm): Xác định lưu lượng nước thải tại SPS35  
  - Đợt ngày 20/4/2017 (Thứ năm): Xác định lưu lượng nước thải tại hố nước đầu 

vào trạm XLNT Hòa Cường  
  Qua bảng kết quả lưu lượng nước thải tại lưu vực nghiên cứu (phụ lục 7) ta 

thấy, lưu lượng nước thải có sự thay đổi liên tục trong ngày và cũng thấy rõ được sự 
khác nhau giữa ngày nghỉ và ngày làm việc, cũng như giữa các lưu vực với nhau. 

 Lưu vực Hải Châu 
  Lưu lượng nước thải vào ngày nghỉ có sự dao động đều trong ngày, do vào ngày 
nghỉ người dân thường dậy muộn nên lượng nước vào 7h thấp, nhưng lại cao lên từ 

11h đến 13h. 
  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc cũng dao động tương đối đều trong 

ngày, nhưng từ 20h đến 2h do làm việc cả ngày mệt nhọc nên nhịp sinh hoạt cũng 
giảm, lượng nước thải vào khung giờ này rất thấp. 
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Hình 3.11: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
nghỉ và ngày làm việc 

  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 32059 m3/ngày đêm nhiều hơn lưu 
lượng nước thải vào ngày nghỉ là 31027 m3/ngày đêm, lưu lượng nước thải ngày làm 

việc thường ở mức cao hơn so với ngày nghỉ, do vào ngày làm việc, người dân kinh 
doanh và sản xuất nhiều nên lượng nước phát sinh sẽ nhiều hơn ngày nghỉ khi các hoạt 

động kinh doanh sản xuất ngừng hoạt động. Đặc biệt là từ 17h đến 19h, sau một ngày 
làm việc lượng nước thải do người dân tắm rửa và sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với 

ngày nghỉ. 
 Lưu vực Ngũ Hành Sơn 

  Lưu lượng nước thải ngày nghỉ cao nhất vào lúc 11h và 18h đến 23h. Vào ngày 
nghỉ, lượng khách du lịch đến đây rất nhiều và thường tổ chức ăn uống phần lớn vào 

buổi tối nên lượng nước phát sinh vào buổi tối rất cao. 
  Lưu lượng nước thải ngày làm việc cao nhất vào lúc 7h, 11h và 18h đến 19h. 

Do cả ngày làm việc vất vả, người dân thường đi ngủ sớm nên sau 20h lượng nước 
phát sinh không nhiều.  

300

800

1300

1800

2300

2800

1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

m3/h

Thời gian

Lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu 
ngày nghỉ và ngày làm việc

Q - ngày 
nghỉ

Q - ngày 
làm việc



20 
 

 

Hình 3.12: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ và ngày làm việc 

  Lưu lượng nước thải vào ngày làm việc là 18143 m3/ngày đêm ít hơn lưu lượng 
nước thải vào ngày nghỉ là 19360 m3/ngày đêm. Vào ngày nghỉ, lượng khách du lịch 

đến đây sinh hoạt rất đông nên lượng nước phát sinh vào các giờ thường lớn hơn vào 
ngày làm việc. Lưu lượng nước thải ngày nghỉ và ngày làm việc có sự dao động tương 

đối giống nhau, chỉ khác vào lúc 7h ngày làm việc, người dân dậy sớm để đi làm nên 
lượng nước phát sinh nhiều hơn ngày nghỉ. 

 So sánh sự khác nhau giữa lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 

      - Ngày nghỉ: Từ 7h đến 21h hai lưu vực có sự dao động tương đối giống nhau. 
Tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn, lượng nước tăng cao đến 23h mới bắt 

đầu giảm xuống do lượng khách du lịch đến sinh hoạt tại đây sinh hoạt nhiều vào buối 
tối, trong khi đó, tại lưu vực quận Hải Châu lưu lượng nước thải bắt đầu giảm dần sau 

19h, nhịp sinh hoạt tại lưu vực quận Hải Châu thường giảm sau 20h nhưng lại tăng cao 
từ 1h do trên địa bàn có các chợ như chợ Đầu Mối thường hoạt động rất sớm. Lượng 

nước phát sinh tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn chủ yếu do khách du 
lịch đến đây sinh hoạt thải ra nên về đêm, sau khi vui chơi giải trí thì du khách nghỉ 

ngơi khoảng thời gian từ 24 đến 9h, do đó lượng nước vào khung giờ này rất thấp. 
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Hình 3.13: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ 

  - Ngày làm việc: lưu lượng nước thải tại hai lưu vực có sự dao động tương đối 
giống nhau từ 4h đến 21h nhưng lưu lượng tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành 

Sơn thấp hơn nhiều so với lưu vực quận Hải Châu. Từ 2h đến 3h lưu lượng tại lưu vực 
quận Hải Châu thường tăng rất cao do các chợ trên lưu vực thường hoạt động rất sớm. 

 

Hình 3.14: Biểu đồ thể hiện lưu lượng nước thải tại lưu vực quận Hải Châu và lưu vực 
phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày làm việc 
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BÁO CÁO 

ĐỀ XUẤT TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH CÁC TRẠM XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ 

  
1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước thải đô thị đề xuất   

 Trạm xử lý nước thải được thiết kế bao gồm các hạng mục chính sau đây: 
 - Tiền xử lý bao gồm: chắn rác thô, chắn rác tinh nước thải đầu vào. 
 - Bể lắng cát. 
 - Bể xử lý sinh học theo mẻ liên tục. 
 - Khử trùng nước thải: dùng dung dịch Clo lỏng. 
 - Xử lý bùn: bể nén bùn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Hình 1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải đề xuất 
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(đáp ứng QCVN 40:2011/BTNTMT cột A) 
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Nước thải tại lưu vực theo đường ống thu gom được trạm bơm nước thải đầu 

vào bơm trực tiếp về ngăn tiếp nhận nước thải ngay trước kênh đặt máy tách rác. 
Trước khi chảy vào bể xử lý, nước thải được đo lưu lượng bằng máng Parshall. Có hai 

song chắn rác cơ khí, hoạt động song song. Đây là loại máy tách rác cơ khí hoạt động 
tự động, tích hợp cả bộ phận rửa, tách nước và ép rác. Việc thiết kế cũng bố trí một 

ngăn chắn rác thủ công cho phép nước thải chảy thẳng không cần qua song chắn rác cơ 
khí trong trường hợp chắn rác bị hỏng, quá tải, hoặc một số trường hợp đặc biệt khác. 

Rác được song chắn tự động thu gom, được nén và rửa rồi xả ra một băng tải thu gom 
rác từ cả hai máy tách rác, rồi được đưa tới thùng chứa rác đặt sẵn ở dưới. 

 Nước thải đi qua song chắn rác chảy tràn vào hai bể lắng cát đứng. Tại bể lắng 
cát đứng, dưới tác dụng của trọng lực, các hạt cát hay chất rắn có khối lượng nặng hơn 

sẽ có vận tốc lắng cao hơn và do đó sẽ lắng xuống đáy bể, trong khi đó những hạt chất 
rắn có khối lượng nhẹ hơn vẫn ở trạng thái lơ lửng và sẽ theo nước thải đi sang bước 

xử lý tiếp theo. Cặn lắng từ hố thu cát được bơm trực tiếp tới thiết bị vít tải vận 
chuyển lên thùng chứa đem thải bỏ. 

  Sau bể lắng cát, nước thải sẽ được tự động dẫn về một trong ba bể  SBR (luân 
phiên nhau). Nước thải dẫn về bể nào được tự động bằng cách đóng/mở cửa phay 

bằng mô tơ điều khiển tự động. 
 Quá trình xử lý sinh học dựa trên công nghệ sinh học theo mẻ SBR sử dụng các vi 

sinh vật hiếu khí để oxy hoá các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Nhờ đó, nước 
thải được làm sạch. Sự oxy hoá sinh học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ 

được thực hiện bởi vi sinh vật có trong bể  hay còn gọi là bùn hoạt tính. 
 + Thiết bị tách rác 

 Các tạp chất thô trong nước thải sẽ được giữ lại bởi thiết bị tách rác, như các 
mảnh gỗ vụn, giẻ, rác…để bảo vệ thiết bị và giảm mức độ ảnh hưởng cho các công 

đoạn xử lý tiếp theo. Các thiết bị được bố trí song song tại các kênh dẫn, nước thải 
chảy qua thiết bị, các tạp chất sẽ được giữ lại trên các song chắn rác. Có hai song chắn 

rác cơ khí và một song chắn rác thủ công có thể hoạt động độc lập bởi các van cửa 
phai có chức năng giữ lại các tạp chất thô có kích thước lớn hơn 6mm trước khi nước 

thải đi vào các giai đoạn xử lý tiếp theo. Phần rác giữ lại được nén bởi bộ phận ép rác 
và chuyển đến xe thu gom rác. 

  Nguyên lý hoạt động: nước thải chảy qua song chắn rác (khe hở 6mm) các tạp 
chất thô có kích thước lớn hơn 6mm sẽ được giữ lại trên lồng chắn đục lỗ và được chổi 
quét cuốn đến đoạn ép và nén  được thực hiện bởi một vít tải xoắn. 

 Ngoài ra, hệ thống song chắn rác thủ công sẽ được sử dụng trong trường hợp 
một hoặc nhiều thiết bị trên ngừng hoạt động cho việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa 

chữa.    
 + Bộ phận lắng cát  
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 Việc tách cát phải thực hiện trước quá trình xử lý bằng sinh học để đảm bảo an 

toàn cho thiết bị và hiệu quả của quá trình xử lý. Tại bộ phận lắng cát, cát lắng xuống 
phần đáy. Đồng thời một số chất ô nhiễm hữu cơ được lắng theo cát làm giảm tải trọng 

ô nhiễm hạn chế phát sinh mùi tại bể lắng.  
 Mục đích của quá trình xử lý tại bể lắng cát còn là tách các chất rắn vô cơ khác 

ra khỏi nước thải để đảm bảo an toàn cho thiết bị và các công đoạn xử lý tiếp theo. 
 + Bộ phận đo lưu lượng 

 Dùng hệ thống mương Parshall có chức năng  kiểm soát lưu lượng đầu vào của 
nước thải trước khi vào bể tách rác và lắng cát. 

 + Bể SBR 
 Các quá trình như oxy hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, khử  nitơ và khử 

photpho bằng phương pháp sinh học được diễn ra đồng thời. Việc kiểm soát quá trình 
này dựa trên việc đo sự hấp thụ oxy trực tuyến nên loại trừ được trường hợp dòng chảy 

quá tải như trong hệ thống SBR. Quá trình xử lý sẽ diễn ra liên tục khi hệ thống được 
lắp đặt ít nhất là 2 bể hoạt động song song. 

 Công nghệ SBR hoàn toàn không sử dụng bể lắng. Toàn bộ các công đoạn điền 
đầy, phân hủy sinh học, lắng, rút nước được thực hiện trong một bể, do đó tiết kiệm 

chi phí đầu tư và diện tích đất xây dựng. Bùn tuần hoàn được bơm tới ngăn chứa bùn 
(20 – 30%  hàm lượng bùn trong dòng thải). Hệ thống phân phối khí làm tăng khả 

năng hấp thụ oxy vào trong nước thải tới mức tối đa, cung cấp nguồn oxy cho quá 
trình phân hủy các hợp chất ô nhiễm và tổng hợp tế bào của vi sinh vật.   

 Quá trình xử lý liên tục: Việc lắp đặt các bể song song với nhau giúp cho hệ 
thống có thể hoạt động liên tục trong điều kiện dòng thải liên tục. Trong trường hợp 

cần bảo dưỡng, bảo trì, thông qua hệ thống từng bể sẽ được tạm ngừng hoạt động để 
bảo dưỡng mà không làm ảnh hưởng đến tính liên tục của quá trình xử lý. 

 Chu trình: Quá trình xử lý hiếu khí diễn ra theo chu kỳ tuần hoàn trong thời 
gian là 3 - 4 giờ, trong chu trình này, quá trình lắng và gạn nước thải diễn ra liên tục. 

Do vậy, có tất cả các điều kiện cần thiết cho quá trình khử chất dinh dưỡng và lắng 
bùn diễn ra đồng thời. Thời gian nghỉ giữa các giai đoạn xử lý ở bể này được nối tiếp 

bằng các giai đoạn xử lý ở các bể song song, do vậy các thiết bị lắp đặt và toàn bộ hệ 
thống đều luôn trong tình trạng hoạt động liên tục, tận dụng được tối đa tính năng của 

từng thiết bị. 
+ Khử trùng 

 Nước thải từ bể SBR sẽ chảy vào bể tiếp xúc khử trùng trong thời gian khoảng 

30 phút dể loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra môi trường.  
+ Bể nén bùn 

 Bùn dư từ bể SBR được bơm đến bể nén bùn để làm giảm thể tích bùn thải. Tại 
đây bùn được nén xuống đáy bể và bơm sang máy ép bùn. 
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2. Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý: 
 Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A).  

Bảng 3.1: Chất lượng nước thải sau xử lý 

STT Thông số Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT 
Giá trị chọn tính 

toán Cmax 

1 pH - 6 ÷ 9 6 ÷ 9 

2 BOD5 mg/l 30 20 

3 COD mg/l 75 60 

4 TSS mg/l 50 40 

5 T-P mg/l 4 3.2 

6 NH4
+ mg/l 5 4.1 

* Ghi chú: 

 - QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp. 

 - Giá trị chọn tính toán Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm 
trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán: Cmax 

= C.Kq.Kf.  
 Với C: Giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp;  

 Kq: Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải (Nước thải sau xử lý tại được xả ra sông 
Cẩm Lệ, Kq = 0.9);  

 Kf: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải khi xả vào 

nguồn tiếp nhận (Kf = 0.9). 

a) Quy trình vận hành cho lưu vực quận Hải Châu 
 Nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 
A) tại lưu vực quận Hải Châu, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm cần đạt theo thời gian 

vào ngày nghỉ và ngày làm việc được thể hiện qua bảng 3.8 và 3.9. 
 

Bảng 3.2: Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực quận 
Hải Châu vào ngày nghỉ 

Thời gian BOD5 COD TSS T-P NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày nghỉ 

3h 57 107 22 4.5 10.1 

7h 62 78 43 6.1 12.3 

11h 85 102 92 5.7 18.5 

15h 64 136 38 9.4 12.2 

19h 89 194 66 5.7 12.2 

23h 76 136 33 6.0 14.6 
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Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 65 44 - 29 59 

7h 68 23 7 48 67 

11h 76 41 57 44 78 

15h 69 56 - 66 66 

19h 78 69 39 44 66 

23h 74 56 - 47 72 

  Dựa vào bảng 3.8 có thể nhận thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu 

ra vào ngày nghỉ đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất 
ô nhiễm tại lưu vực quận Hải Châu cần đạt lúc 3h là 29% đến 65%, lúc 7h là 7% đến 

68%, lúc 11h là 41% đến 78%, lúc 15h là 56% đến 69%, lúc 19h là 39% đến 78%, lúc 
23h là 47% đến 74%. Do đó, tác giả chọn thời gian thích hợp cho quá trình xử lý vào 

ngày nghỉ là: từ 23h - 7h; 13h - 17h là 4 giờ, từ 7h - 13h; 17h - 23h là 6 giờ. 

Bảng 3.3: Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực quận 
Hải Châu vào ngày làm việc 

Thời gian BOD5 COD TSS T-P NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày làm việc 

3h 59 145 32 5.5 12.5 

7h 74 124 58 5.6 13.6 

11h 68 102 83 5.1 17.6 

15h 63 99 86 4.8 16.2 

19h 104 121 43 5.8 12.5 

23h 86 141 35 5.4 13.6 

Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 66 59 - 42 67 

7h 73 52 31 43 70 

11h 71 41 52 37 77 

15h 68 39 54 33 75 

19h 81 50 7 45 67 

23h 77 57 - 41 70 

 Dựa vào bảng 3.9 ta thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra vào 
ngày làm việc đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô 
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nhiễm tại lưu vực quận Hải Châu cần đạt lúc 3h là 42% đến 67%, lúc 7h là 31% đến 

73%, lúc 11h là 37% đến 77%, lúc 15h là 33% đến 75%, lúc 19h là 7% đến 81%, lúc 
23h là 41% đến 77%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời gian thích hợp cho 

quá trình xử lý vào ngày làm việc là: từ 23h - 3h là 4 giờ, từ 3h - 15h là 6 giờ, từ 15h - 
23h là 8 giờ. 

  Căn cứ nồng độ ô nhiễm đầu vào và điều kiện xả thải theo QCVN 
40:2011/BTNMT, tác giả lựa chọn thông số phù hợp áp dụng cho trạm XLNT tại lưu 

vực quận Hải Châu vào ngày nghỉ và ngày làm việc nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và 
tiết kiệm chi phí vận hành cụ thể như sau: 

  - Ta xây dựng 3 bể SBR. Với công suất thiết kế là 40000 m3/ngđ. 
 Vào ngày làm việc: 

* Từ 23h đến 3h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 

  Trong đó:  

Bảng 3.10: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
làm việc từ 23h đến 3h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 3h: n = 4/4 = 1 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 3h: n = 3 bể x 1 mẻ/bể  = 3 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 6666/3 = 2222 m3 

 * Từ 3h đến 15h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 

Bảng 3.11: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 
làm việc từ 3h đến 15h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể = 6 mẻ 
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  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/6 = 3333 m3 

 * Từ 15h đến 23h: một mẻ hoạt động là 8h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 480 phút 

    
Bảng 3.12: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 

làm việc từ 15h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 480 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 120  phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 168 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 96   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 72   phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 24   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 15h đến 23h: n = 8/8 = 1 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 3h đến 15h: n = 3 bể x 1 mẻ/bể  = 3 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 13334/3 = 4445 m3 

Vậy: 
  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 4 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 12 mẻ  
 Vào ngày nghỉ: 

* Từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 

    
Bảng 3.13: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 

nghỉ từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: n = 12/4 = 3 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 7h và từ 13h đến 17h: n = 3 bể x 3 mẻ/bể 
            = 9 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/9 = 2222 m3 
 * Từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 
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Bảng 3.14: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực quận Hải Châu vào ngày 

nghỉ từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 7h đến 13h và từ 17h đến 23h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể 
            = 6 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 20000/6 = 3333 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 5 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 15 mẻ 

b) Quy trình vận hành cho lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn 
Bảng 3.15: Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực phía 

đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ 

Thời gian BOD5 COD TSS TP NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày nghỉ 

3h 43 82 13 3.1 10.9 

7h 57 92 11 3 10.7 

11h 55 90 89 5.8 13.4 

15h 69 107 24 3.9 12.6 

19h 78 126 41 4.3 16.6 

23h 48 78 12 3.6 14.1 

Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 54 27 - - 62 

7h 65 35 - - 62 

11h 64 33 55 45 69 

15h 71 44 - 18 68 

19h 74 52 2 26 75 

23h 58 23 - 11 71 

 Dựa vào bảng 3.15 ta thấy rằng, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra vào 
ngày nghỉ đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô 
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nhiễm tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn cần đạt lúc 3h là 27% đến 62%, 

lúc 7h là 35% đến 65%, lúc 11h là 33% đến 69%, lúc 15h là 18% đến 71%, lúc 19h là 
2% đến 75%, lúc 23h là 11% đến 71%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời 

gian thích hợp cho quá trình xử lý vào ngày nghỉ: từ 23h đến 11h là 4 giờ, từ 11h đến 
23h là 6 giờ. 

Bảng 3.16: Hiệu quả xử lý cần đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) tại lưu vực phía 
đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày làm việc 

Thời gian BOD5 COD TSS TP NH4
+ 

Giá trị đầu vào ngày làm việc 

3h 69 118 31 4.1 12.6 

7h 62 113 68 4.2 13.3 

11h 54 89 78 5.9 14.5 

15h 59 109 82 4.8 15.4 

19h 78 116 112 6.1 17.2 

23h 75 136 49 4.9 14.6 

Giá trị đầu ra QCVN 40:2011 (Cột A) Cmax 

  20 60 40 3.2 4.1 

Hiệu quả xử lý cần đạt (%) 

3h 71 49 - 22 68 

7h 68 47 41 24 69 

11h 63 33 49 46 72 

15h 66 45 51 33 73 

19h 74 48 64 48 76 

23h 73 56 18 35 72 

 Dựa vào bảng 3.16 ta thấy, để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra ngày làm 

việc đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) – Cmax, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm tại 
lưu vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn cần đạt lúc 3h là 22% đến 71%, lúc 7h là 

24% đến 69%, lúc 11h là 33% đến 72%, lúc 15h là 33% đến 73%, lúc 19h là 48% đến 
76%, lúc 23h là 18% đến 73%. Qua hiệu quả xử lý cần đạt, tác giả chọn thời gian thích 

hợp cho quá trình xử lý vào ngày làm việc là 6 giờ. 
  Căn cứ nồng độ ô nhiễm đầu vào và điều kiện xả thải theo QCVN 

40:2011/BTNMT, tác giả lựa chọn thông số phù hợp áp dụng cho trạm XLNT tại lưu 
vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn vào ngày nghỉ và ngày làm việc nhằm đảm bảo 

hiệu quả xử lý và tiết kiệm chi phí vận hành cụ thể như sau: 
- Ta xây dựng 3 bể SBR. Với công suất thiết kế là 30000 m3/ngđ 
 Vào ngày làm việc: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 
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Bảng 3.17: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày làm việc [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 24/6 = 4 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 3 bể x 4 mẻ/bể = 12 mẻ 

  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 30000/12 = 2500 m3 
Vậy: 

  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 4 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày làm việc: n = 12 mẻ 

 Vào ngày nghỉ: 
* Từ 23h đến 11h: một mẻ hoạt động là 4h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 4 h = 240 phút 
  Trong đó:  

Bảng 3.18: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ từ 23h đến 11h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 240 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 60   phút (Tf = 25%Tc) 

Ta   Thời gian phản ứng Ta = 84  phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 48  phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 36  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 12  phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 23h đến 11h: n = 12/4 = 3 mẻ/bể 
  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 23h đến 11h: n = 3 bể x 3 mẻ/bể  

                   = 9 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 15000/9 = 1667 m3 

 * Từ 11h đến 23h: một mẻ hoạt động là 6h. Ta có: 

   Tc = Tf + Ta + Tc + Td + Ti = 6 h = 360 phút 

    

Bảng 3.19: Giờ vận hành bể SBR cho trạm XLNT tại lưu vực phía đông bắc quận Ngũ 
Hành Sơn vào ngày nghỉ từ 11h đến 23h [21] 

Tc   Thời gian tổng cộng của quá trình Tc = 360 phút 

Tf   Thời gian làm đầy Tf = 90   phút (Tf = 25%Tc) 
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Ta   Thời gian phản ứng Ta = 126 phút (Ta = 35%Tc) 

Ts   Thời gian lắng tĩnh Ts = 72   phút (Ts = 20%Tc) 

Td   Thời gian rút nước Td = 54  phút (Td = 15%Tc) 

Ti   Thời gian xả bùn hoạt tính Ti = 18   phút (Ti  = 5%Tc) 

  - Số mẻ một bể hoạt động từ 11h đến 23h: n = 12/6 = 2 mẻ/bể 

  - Số mẻ cả 3 bể hoạt động từ 11h đến 23h: n = 3 bể x 2 mẻ/bể = 6 mẻ 
  - Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ: Vf = 15000/6 = 2500 m3 

Vậy: 
  - Số mẻ một bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 5 mẻ/bể 

- Số mẻ cả 3 bể hoạt động trong một ngày nghỉ: n = 15 mẻ 

c). Kết luận 
 Để tối ưu hóa quá trình vận hành các trạm xử lý nước thải đô thị đảm bảo lợi 
ích về kinh tế và bảo vệ môi trường, ngoài sơ đồ dây chuyền công nghệ được đề xuất ở 

trên, tác giả đề xuất quy trình vận hành như sau : 
 - Thời gian cho quá trình xử lý nước thải khi áp dụng công nghệ SBR tại lưu 

vực quận Hải Châu: 
+ Vào ngày nghỉ: 

Từ 23h – 7h, 13h – 17h là 4 giờ 
Từ 7h – 13h, 17h – 23h là 6 giờ 

Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 5 mẻ/ngày.  
+ Vào ngày làm việc: 

Từ 23h – 3h là 4 giờ 

Từ 3h – 15h là 6 giờ 
Từ 15h – 23h là 8 giờ 

Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 4 mẻ/ngày.  
 - Thời gian cho quá trình xử lý nước thải khi áp dụng công nghệ SBR tại lưu 

vực phía đông bắc quận Ngũ Hành Sơn: 
+ Vào ngày nghỉ: 

Từ 23h – 11h là 4 giờ 
Từ 11h – 23h là 6 giờ 

Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 5 mẻ/ngày.  
+ Vào ngày làm việc: 

 Thời gian xử lý là 6 giờ 
Số mẻ của 1 bể trong 1 ngày là 4 mẻ/ngày.  
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