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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nước là một loại tài nguyên quí giá và giữ vai trò rất quan 

trọng trong cuộc sống của chúng ta. Không có nước thì không có sự 

sống trên hành tinh của chúng ta. Theo dự báo trong vòng 20 năm 

nữa, nhu cầu nước trên thế giới sẽ tăng 40%, trong khi nguồn nước 

đang cạn kiệt ở mức báo động. Mặt khác việc khai thác tài nguyên 

khoáng sản bừa bãi, không được quản lý chặt chẽ, khoa học cũng 

như việc phát triển các khu công nghiệp và xả nước thải chưa được 

xử lý trên phía thượng nguồn, ý thức bảo vệ nguồn nước của người 

dân chưa cao sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt.  

Thực trạng trên khiến cho nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt 

trên thế giới nói chung và tại TP. Đà Nẵng nói riêng đang trở nên cấp 

thiết về mặt số lượng cũng như chất lượng. 

Bên cạnh đó, dưới áp lực của gia tăng dân số, nhu cầu phát 

triển kinh tế xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước và 

làm cho chất lượng nước sông ngày càng giảm sút. 

Chính vì thế mà ngày nay hầu hết các công ty Cấp nước đều 

xây dựng cho mình một kế hoạch cấp nước an toàn giúp cho Công ty 

cấp nước có kế hoạch và biện pháp để kiểm soát phòng ngừa và giảm 

thiểu tất cả các mối nguy và sự cố xảy ra trong suốt quá trình sản 

xuất và cung cấp nước, nhằm đảm bảo luôn luôn đạt được mục tiêu 

cấp nước an toàn. 

Nhận thấy rằng nước ngọt là nguồn tài nguyên có hạn và dễ 

bị tổn thương và cần thiết cho sự sống, phát triển và môi trường. Do 

đó, kiểm soát ô nhiễm nước thô là vấn đề cấp bách để đảm bảo kế 

hoạch cấp nước an toàn cho đô thị và dân cư .  
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Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Đánh giá 

hiện trạng và đề xuất các biện pháp kiểm soát chất lượng nước 

sông Cầu Đỏ nhằm đảm bảo kế hoạch cấp nước an toàn cho thành 

phố Đà Nẵng” làm đề tài để nghiên cứu.  

Đề tài này không thể tránh khỏi những sai xót, mong quý thầy 

(cô) cùng các bạn thông cảm khi đọc và góp ý thếm để đề tài được 

hoàn thiện hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

             2.1. Mục tiêu tổng quát 

             2.2. Mục tiêu cụ thể 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu:  

* Chất lượng nguồn nước sông 

Cầu Đỏ. 

* Chế độ thủy văn sông Cầu Đỏ. 

* Hệ thống cấp nước thành phố 

Đà Nẵng. 

 

- Phạm vi nghiên cứu:  

* Lưu vực sông Cầu Đỏ. 

* Các chỉ tiêu chất lượng nước: 

độ đục, độ mặn, độ oxy hóa (chỉ 

tiêu hữu cơ theo KMnO4), các 

chỉ tiêu vi sinh vật (E.coli hoặc 

coliform). 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

     - Phương pháp kế thừa - Phương pháp so sánh 

     - Phương pháp thống kê - Phương pháp khảo sát và phân tích 

     - Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 

5. Bố cục đề tài 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CẤP NƢỚC  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ KẾ HOẠCH CẤP NƢỚC 

AN TOÀN CHO CÁC ĐÔ THỊ 

1.1. HIỆN TRẠNG CẤP NƢỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.1.1. Nguồn nƣớc và công trình thu nƣớc 

a. Nguồn nƣớc 

Hai hệ thống sông lớn có khả năng cung cấp nước cho hệ 

thống cấp nước thành phố Đà Nẵng là hệ thống sông Vu Gia ở phía 

Nam (hiện tại đang khai thác tại sông Cầu Đỏ thuộc dự án cấp nước 

giai đoạn I) và hệ thống sông Cu Đê ở phía Bắc thành phố Đà Nẵng 

(dự kiến sẽ khai thác cấp nước giai đoạn II).  

Nhìn chung, hai sông Cu Đê và sông Túy Loan là sông nhỏ, 

ngắn, có độ dốc lớn, nhiều quanh co gãy khúc, bắt nguồn từ các dãy 

núi cao, rừng rậm. Do địa hình phức tạp, có độ dốc lớn nên hằng năm 

thường có lũ lụt xảy ra. Do lưu vực nhỏ, sông ngắn nên nước biển sẽ 

xâm lấn làm nguồn nước trong sông bị nhiễm mặn sâu. 

Tóm lại, nguồn nước thô cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và 

Sân Bay được lấy từ sông Yên bắt nguồn từ phía Đông dãy Trường 

Sơn (thuộc địa phận Quảng Nam). Điểm lấy nước thô tại Nhà máy 

nước Cầu Đỏ là trên sông Cầu Đỏ (hạ lưu của sông Yên). Trong 

trường hợp nguồn nước này bị sự cố tức thời như: nhiễm mặn, thiếu 

nước hay do các nguyên nhân khác thì sử dụng nguồn nước từ Trạm 

bơm An Trạch  (cách NMN Cầu Đỏ 8 km về phía thượng nguồn). 

b. Công trình thu nƣớc 

Công trình thu nước sông Cầu Đỏ được xây dựng từ trước 

năm 1975. Điểm thu nước đặt ven bờ. Tọa độ công trình thu nước là: 
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X = 520233, Y = 1769721. Hồ sơ lắng và TB I đặt lùi sâu vào trong 

bờ. Nước sông Cầu Đỏ đưa qua cửa thu vào hồ sơ lắng bằng 04 

đường ống tự chảy, chia làm hai hệ thống: hệ thống cũ là 02 đường 

ống có đường kính 900 mm và hệ thống mới là 02 đường ống có 

đường kính 1,200 mm. Hệ thống mới có van chặn trên đường ống. 

Trên các cửa thu này có đặt các phay chặn, lưới chắn rác và 

song chắn rác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Các nhà máy nƣớc 

a. Nhà máy nƣớc Cầu Đỏ 

- Công suất thiết kế:  145,000 m
3
/ngày đêm (dây chuyền cũ 

là 25,000 m
3
/ngày đêm, dây chuyền mới là 120,000 m

3
/ngày đêm)  

- Vị trí địa lý của nhà máy: 

 + Phía Đông: giáp Quốc lộ 1A 

 + Phía Tây: giáp thôn Phong Bắc – p. Hòa Thọ Tây 

 + Phía Nam: giáp sông Cẩm Lệ  

 + Phía Bắc: giáp thôn Phong Lệ - p. Hòa Thọ Đông 

 

 

Hình 1.1: Cửa thu nƣớc 
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* Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý của NMN Cầu Đỏ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy nƣớc Cầu Đỏ 

b. Nhà máy nƣớc Sân Bay 

 - Công suất thiết kế: 30,000 m
3
/ngày đêm (dây chuyền cũ là 

10,000 m
3
/ngày đêm, dây chuyền mới là 20,000 m

3
/ngày đêm) 

- Vị trí địa lý của nhà máy nước Sân Bay: 
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 + Phía Tây: giáp đường Quốc lộ 1A 

 + Phía Đông: giáp sân bay Đà Nẵng 

 + Phía Nam: giáp sân bay Đà Nẵng 

 + Phía Bắc: giáp khu tập thể A32 

* Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý của NMN Sân Bay:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.12: Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy nƣớc Sân Bay 

c. Nhà máy nƣớc Sơn Trà 

- Công suất thiết kế   :  5,000 m
3
/ngày đêm  

- Nhà máy nước Sơn Trà nằm ở bán đảo Sơn Trà, giáp khu 

dân cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc. 

* Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý của NMN Sơn Trà:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.13: Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy nƣớc Sơn Trà 
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1.1.3. Mạng lƣới cấp nƣớc 

1.1.4. Đánh giá tình trạng cấp nƣớc tại thành phố Đà 

Nẵng 

1.1.5. Định hƣớng cấp nƣớc và quy hoạch tổng thể hệ 

thống cấp nƣớc đến năm 2020 

1.2. CÁC YẾU TỐ LÀM BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG NƢỚC 

NGUỒN 

1.2.1. Ảnh hƣởng do hoạt động sống của con ngƣời 

1.2.2.  Các tác động từ thƣợng nguồn 

1.2.3. Ảnh hƣởng do phát triển công nghiệp và dịch vụ 

1.2.4.  Tác động do hoạt động sản xuất nông nghiệp  

1.2.5.  Tác động do quá trình khai thác cát trên lòng sông 

1.2.6. Một số hoạt động khác  

1.3. CẤP NƢỚC AN TOÀN VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI 

KẾ HOẠCH CẤP NƢỚC AN TOÀN (WSP) TẠI ĐÀ NẴNG VÀ 

CÁC ĐÔ THỊ KHÁC Ở VIỆT NAM 

1.3.1. Khái niệm kế hoạch cấp nƣớc an toàn 

Kế hoạch cấp nước an toàn (WSP): Là một chương trình 

giúp cho Công ty cấp nước có kế hoạch và biện pháp để kiểm soát 

phòng ngừa và giảm thiểu tất cả các mối nguy và sự cố xảy ra trong 

suốt quá trình sản xuất và cung cấp nước, nhằm đảm bảo luôn luôn 

đạt được mục tiêu cấp nước an toàn. 

a. Mục đích, ý nghĩa của WSP 

Một trong những mục tiêu chính của cấp nước và vệ sinh là 

nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tật liên quan 

đến nước, bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của 

cộng đồng.  
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b. Mục tiêu  

Các mục tiêu sức khoẻ làm cơ sở vững chắc cho việc xây 

dựng các kế hoạch cấp nước an toàn và cung cấp các thông tin để đánh 

giá mức độ thoả đáng của hệ thống lắp đặt hiện có và góp phần xác 

định mức độ và hình thức thanh tra và thẩm định mang tính phân tích 

thích hợp.  

1.3.2. Kinh nghiệm triển khai WSP tại Đà Nẵng và các đô 

thị khác ở Việt Nam 

Trên toàn quốc, đã có 6 mô hình thí điểm áp dụng triển khai 

WSP tại Hải Dương, Huế, Vĩnh Long, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà 

Rịa - Vũng Tàu và 3 mô hình thí điểm cấp thị xã và thị trấn tại 

Quảng Trị. 

   Công ty Cấp nước Thừa Thiên - Huế đã triển khai WSP và 

công bố an toàn nước máy dùng để uống cho thành phố từ tháng 6/2008. 

  Công ty Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện và tiến 

tới hoàn thành WSP. Hiện tại, phần lớn nguồn cấp nước của Công ty 

dựa vào nước hồ Đá Đen.  

 Ngoài ra, chương trình triển khai nhân rộng WSP do Tổ chức 

Y tế Thế giới phát động đã có ảnh hưởng khá sâu rộng tới các công ty 

cấp nước khác trên toàn quốc. Các công ty cấp nước lớn như Công ty 

Cấp nước Sài Gòn, Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Đà Nẵng cũng đã có kế hoạch thực hiện WSP.  
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CHƢƠNG 2 

MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Mục tiêu 

Mục tiêu đề ra là đánh giá được hiện trạng chất lượng nước 

theo thời gian thông qua các thông số hóa lý so với tiêu chuẩn quy 

chuẩn, đồng thời xác định được chế độ thủy văn nhằm đề xuất các 

giải pháp kiểm soát chất lượng nước thô tại nhà máy nước Cầu Đỏ 

trong WSP cho TP. Đà Nẵng. 

2.1.2. Chế độ thủy văn sông Cầu Đỏ 

Sông Cầu Đỏ do hai con sông Yên và sông Túy Loan hợp lại 

mà thành, rộng chừng 190 m, dài khoảng 3.9 km. 

Nhà máy nước Cầu Đỏ vào mùa mưa lấy nước tại mặt cắt 

gần Cầu Đỏ, khống chế dòng chảy từ sông Yên và sông Túy Loan. 

Về mùa khô khi nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn thì Nhà máy sẽ thu 

nước từ sông Yên ngay phía trên đập An Trạch, cách Cầu Đỏ khoảng 

8 km về phía thượng nguồn. 

2.1.3. Chế độ hoạt động của công trình thu nƣớc sông 

Cầu Đỏ 

Công trình thu nước hoạt động 24/24. Nước thô lấy từ nguồn 

nước mặt của sông Cầu Đỏ qua cửa thu nước, tại cửa thu nước có 2 

phay động và tĩnh với mục đích khống chế và ngăn không thu nước 

khi nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn hoặc bị các sự cố khác. Nước từ 

cửa thu chảy vào hồ sơ lắng thông qua 02 ống Ф900 mm và 02 ống 

Ф1,200 mm. Trong trường hợp nước sông bị nhiễm mặn thì đóng 

phay cửa thu nước và bơm nước thô về từ Trạm bơm An Trạch. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Y%C3%AAn_(Qu%E1%BA%A3ng_Nam-%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng)
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_T%C3%BAy_Loan
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2.2. CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU ĐỎ 

2.2.1. Độ đục 

Độ đục là sự giảm độ trong của một chất lỏng do sự có mặt 

của các chất không tan. Mức độ chấp nhận sự tồn tại của độ đục rất 

rộng và khác biệt tùy theo từng điều kiện.  

2.2.2. Độ ôxy hóa 

Độ oxy hoá là một đại lượng để đánh giá sơ bộ mức độ 

nhiễm bẩn của nguồn nước. Chất oxy hóa thường dùng để xác định 

chỉ tiêu này là Kali pecmanganat (KMnO4), vì vậy độ oxy hóa chính 

là COD theo KMnO4. 

2.2.3. Độ mặn 

Độ mặn hay độ muối được ký hiệu S‰ (S viết tắt từ 

chữ salinity - độ mặn) là tổng lượng (tính theo gram) các chất hòa 

tan chứa trong 1 kg nước. 

2.2.4. Coliform (phổ biến là Escherichia Coli)  

Trong thực tế không thể xác định tất cả các loại vi sinh vật 

gây bệnh qua đường nước vì phức tạp và tốn thời gian. Do vậy người 

ta thường dùng vài sinh vật chỉ thị ô nhiễm phân để đánh giá sự ô 

nhiễm từ rác, phân người và động vật. 

Sự có mặt của E.Coli chứng tỏ nguồn nước đã bị nhiễm bẩn 

phân rác và có khả năng tồn tại các loại vi trùng gây bệnh khác. Số 

lượng E.Coli nhiều hay ít tuỳ thuộc vào mức độ nhiễm bẩn phân rác 

của nguồn nước.  

Tuy nhiên, hiện nay nhà máy nước Cầu Đỏ chỉ kiểm soát 

colifom của nước sau xử lý, còn chỉ tiêu coliform của nước sông 

vẫn chưa được nhà máy kiểm soát.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B2a_tan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B2a_tan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_h%C3%B2a_tan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
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Bảng 2.7: Tiêu chuẩn cho phép của các chỉ tiêu trong TCXD 

233:1999 và QCVN 01:2009/BYT 

Trong đó:  A là nguồn nước có chất lượng tốt. 

  B là nguồn nước có chất lượng bình thường. 

  C là nguồn nước có chất lượng xấu.  

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, 

nhưng phương pháp chính được sử dụng trong đề tài là: phương pháp 

thống kê số liệu. Các số liệu nước thô và nước sau xử lý được NMN 

Cầu Đỏ ghi chép vào sổ tổng hợp theo từng thời điểm phân tích trong 

ngày. Việc nghiên cứu các số liệu cụ thể theo từng ngày, từng giờ là 

rất khó khăn và phức tạp, đòi hỏi thời gian nghiên cứu phải dài. 

Nhưng do điều kiện thực tế của bản thân cũng như quy định thời gian 

làm luận văn có hạn nên trong đề tài này tôi đã xử lý các số liệu theo 

giá trị trung bình tháng để đơn giản hóa việc nghiên cứu.   

2.3.1. Độ đục 

Từ những giá trị độ đục theo từng giờ, tính toán để xác định 

được giá trị trung bình theo ngày và giá trị trung bình theo tháng.  
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2.3.2. Chất hữu cơ theo KMnO4 

Từ những số liệu theo 03 mốc thời gian trong ngày, xác định 

giá trị trung bình ngày của các thông số, rồi từ đó tính được giá trị 

trung bình theo tháng của từng thông số mà ta cần. 

2.3.3. Độ mặn 

Từ những số liệu ban đầu, tính toán để có được giá trị trung 

bình của độ mặn theo tháng. Để đánh giá độ mặn trong nước tôi sử 

dụng thông số clorua để đánh giá, vì thông số này nói lên được mức 

độ nhiễm mặn trong nước. 

2.3.4. Coliform  

Theo định hướng nghiên cứu ban đầu, chỉ tiêu coliform của 

nước thô là 1 trong 4 chỉ tiêu được đề cập nghiên cứu của luận văn. 

Nhưng khi tiến hành thực hiện đề tài đã gặp trở ngại là chỉ tiêu này 

từ trước đến nay hầu như không được theo dõi, hoặc nếu có thì độ tin 

cậy không cao, nhà máy nước Cầu Đỏ chỉ theo dõi coliform của 

nước sau xử lý. Nên không thể dùng số liệu về chỉ tiêu coliform để 

đánh giá chất lượng nước sông như mong muốn ban đầu. 

Sau khi đã có những giá trị trung bình theo tháng của tất cả 

các thông số trên (độ đục, chất hữu cơ, độ mặn), xây dựng các biểu 

đồ đánh giá chất lượng nước sông Cầu Đỏ bằng Excel. Trên cơ sở đó 

đưa ra những nhận xét, đánh giá về hiện trạng chất lượng nước sông 

Cầu Đỏ. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ SỰ BIẾN 

ĐỔI CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU ĐỎ TẠI KHU 

VỰC CÔNG TRÌNH THU 

Để đánh giá chất lượng nước thô tại sông Cầu Đỏ theo các 

tháng trong năm và theo từng tháng của nhiều năm tôi sử dụng các 

dạng biểu đồ để so sánh phân tích. Ngoài ra, tôi còn sử dụng các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn sau: 

- QCVN 08:2008/BTNMT (cột A) 

- TCXD 233:1999 

- QCVN 01:2009/BYT 

3.1. BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG NƢỚC THEO CÁC THÁNG 

CỦA NĂM 

3.1.1. Độ đục 

a. Năm 2007  

 

 

 

 

 

 

b. Năm 2008  
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c. Năm 2009  

 

 

 

 

 

 

d. Năm 2010 

 

 

 

 

 

 

e. Năm 2011 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Chất hữu cơ theo KMnO4 

a. Năm 2007  
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b. Năm 2008  

 

 

 

 

 

 

c. Năm 2009  

 

 

 

 

 

 

d. Năm 2010  

 

 

 

 

 

 

e. Năm 2011  
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3.1.3. Độ mặn  

a. Năm 2007  

 

 

 

 

 

 

b. Năm 2008  

 

 

 

 

 

 

c. Năm 2009  

 

 

 

 

 

 

d. Năm 2010  
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e. Năm 2011  

 

 

 

 

 

 

3.2. BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG NƢỚC THEO TỪNG THÁNG 

CỦA NHIỀU NĂM 

Biểu đồ đánh giá chất lượng nước theo thời gian được biểu 

diễn theo một tháng của mỗi năm (ví dụ: tháng 02 của năm 2007 đến 

2011). Vì điều kiện khách quan cũng như chủ quan nên tác giả đã chọn 

đại diện mỗi mùa một tháng để đánh giá chất lượng nước. Cụ thể: 

- Đại diện cho mùa chuyển tiếp: tháng 01 

- Đại diện cho mùa cạn: tháng 8 

- Đại diện cho mùa lũ: tháng 11 

3.2.1. Độ đục 
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3.2.2. Chất hữu cơ theo KMnO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Độ mặn 

Đối với chỉ tiêu độ mặn, tôi thể hiện trên biểu đồ tất cả 

những tháng nhiễm mặn trong phạm vi 5 năm nghiên cứu (tất cả là 6 

tháng) và có một đường đại diện cho những tháng không bị nhiễm 

mặn vì trong những tháng này giá trị độ mặn luôn đạt 23.4 mg/l.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

3.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM BIẾN ĐỔI CHẤT 

LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU ĐỎ 

3.3.1. Độ đục 

   Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng SS tại vị trí quan trắc 

có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2007 - 2008, nhưng giảm trong 

năm 2009 với mức độ giảm từ 10.67 ÷ 68.50 mg/l. 

     Hiện tượng gia tăng chất rắn lơ lửng tỷ lệ thuận với độ đục. 

Nguồn nước thô có độ đục cao đột ngột là do sự tác động từ thượng 

nguồn như: mưa, khai thác vàng, khai thác cát; xây dựng công trình, 

thay đổi dòng chảy, ..vv.. 

3.3.2. Chất hữu cơ 

   Nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi hàm lượng chất hữu cơ 

trong nước là do quá trình sử dụng và khai thác các tầng nước bừa 

bãi, các quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước tại thượng nguồn, 

sản xuất nông nghiệp, khai thác cát, các hoạt động của con người, tác 

động của lũ lụt, … cũng làm ô nhiễm chất hữu cơ một cách đáng kể. 

3.3.3. Độ mặn 

 Tình hình diễn biễn mặn trên sông Cầu Đỏ rất phức tạp, việc 

nghiên cứu xác định quy luật của nó rất khó khăn. 

 Đoạn sông Cầu Đỏ do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật 

triều là chủ yếu nên trong một ngày xuất hiện 2 đỉnh mặn và hai chân 

mặn. Do địa hình lòng sông thấp, nên sông Cầu Đỏ bị ảnh hưởng triều 

trong suốt mùa cạn, thường từ tháng V đến tháng VII mỗi tháng có 2 kỳ 

mặn lớn ứng với 2 kỳ triều cường vào kỳ trăng tối và trăng tròn (có khi 

chậm đi một vài ngày) và 2 kỳ mặn nhỏ ứng với 2 kỳ triều kém. Triều 

trên sông Cầu Đỏ thuộc loại triều vừa, chỉ những ngày có lũ lớn thì 

dạng triều mới bị phá vỡ hoàn toàn. 
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3.4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHẤT LƢỢNG NƢỚC 

Tính chất của nguồn nước sông Cầu Đỏ thay đổi theo mùa: 

tương đối ổn định vào mùa khô; rất biến động vào mùa mưa. Do vị 

trí điểm lấy nước nằm ở hạ lưu của sông Yên nên chịu ảnh hưởng lớn 

của các công trình thủy điện. Vị trí này cũng chịu ảnh hưởng do sự 

cắt dòng tại Quảng Huế giữa sông Vu Gia và sông Thu Bồn, đồng 

thời còn chịu ảnh hưởng lên xuống của thủy triều. Chính vì thế, hàng 

năm tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thường xuyên bị xâm nhập mặn vào 

mùa khô hạn. 

Mặt khác, trong thời gian gần đây độ đục nước sông Cẩm Lệ 

tăng cao. Và hiện tượng giảm lưu lượng do nguồn nước sông thiếu. 

Chất lượng nguồn nước mặt phục vụ hệ thống xử lý nước cấp 

cho sinh hoạt có giá trị các thông số và nồng độ của một số chất thành 

phần đã vượt mức giới hạn quy định cho nước mặt theo TCXD 

233:1999 - Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm 

phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt. 

- Độ đục cao nhất được ghi nhận cho đến nay là  > 2,000 NTU. 

- Độ mặn: thường ổn định và thấp (23.4 mg/l – 35.1 mg/l). 

Độ mặn nước sông cao nhất ghi nhận được là 6,279.5 mg/l (vào lúc 7 

giờ ngày 01 tháng 07 năm 2008). 

- Chất hữu cơ: giá trị cao nhất ghi nhận được là 12.88 mg/l 

(vào ngày 08 tháng 8 năm 2010). 

- Chất lơ lửng: mức cao nhất ghi nhận cho đến nay là 2,200 mg/l.  

+ Tổng Coliform (E.coli /100ml): hầu như không được theo 

dõi nên không có số liệu cụ thể, nhưng thường là < 1,000 con. 

- Lũ lụt: Sông Cẩm Lệ (tại Cầu Đỏ) nằm ở phần hạ lưu của 

sông Yên nên hàng năm thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào các 

tháng 10, 11 và xói lở ở các khu vực ven sông. 
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Việc đánh giá mức độ rủi ro dựa vào tần suất xảy ra nguy cơ 

và mức độ tác động nguy hại tới chất lượng nước. 

Mức độ rủi ro = Tần suất xảy ra nguy cơ * mức độ tác 

động nguy hại tới chất lượng nước 

3.5. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƢỢNG 

NƢỚC THÔ TẠI NHÀ MÁY NƢỚC CẦU ĐỎ ĐỂ ĐẢM BẢO 

KẾ HOẠCH CẤP NƢỚC AN TOÀN 

 

 

 

 

 

3.5.1. Kiểm soát ô nhiễm nguồn nƣớc trên sông 

a. Nguồn nƣớc thô có độ đục cao đột ngột 

* Biện pháp phòng ngừa: 

Kiểm tra kịp thời, liên tục sự biến đổi của nguồn nước. Từ đó 

định lượng hóa chất xử lý cho phù hợp. 

* Biện pháp khắc phục: 



 

 

22 

- Thử nghiệm các hóa chất xử lý nước khác, đảm bảo chất 

lượng nước được xử lý một cách tốt nhất. 

- Đánh giá phương án sử dụng song song 1-2 hóa chất. 

b. Nguồn nƣớc thô có hàm lƣợng chất hữu cơ theo KMnO4 

tăng cao 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Tổ chức định kỳ nạo vét bùn lòng sông.  

- Đặt thiết bị quan trắc online để kịp thời phát hiện khi chất 

hữu cơ trong nước sông thay đổi tại đầu nguồn và cửa thu. 

* Biện pháp khắc phục: 

- Thử nghiệm các hóa chất xử lý nước khác, đảm bảo chất 

lượng nước được xử lý một cách tốt nhất. 

- Đánh giá phương án sử dụng song song 1-2 hóa chất. 

c. Nƣớc bị nhiễm mặn 

* Biện pháp phòng ngừa: 

Thường xuyên kiểm tra độ mặn của nước thô, khi độ mặn tại 

cửa thu >250 mg/l thì đóng phay cửa thu nước, vận hành Trạm bơm An 

Trạch để bơm nước thô về hồ sơ lắng.  

* Biện pháp khắc phục: 

- Kiến nghị vận hành, khai thác đập An Trạch hợp lý. 

- Theo dõi diễn biến mặn trên sông để kiến nghị đóng, mở đập 

An Trạch. 

d. Ô nhiễm khác 

3.5.2. Kiểm soát nƣớc thô tại công trình thu 

a. Chất lƣợng nƣớc nguồn thay đổi 

b. Lƣu lƣợng nƣớc bơm thay đổi 

c. Ô nhiễm thông thƣờng, nhất là hữu cơ và vi sinh 

d. Ô nhiễm độc chất 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Thành phố Đà Nẵng đang có tốc độ phát triển cao về dân 

sinh kinh tế đòi hỏi nhu cầu về chất lượng nguồn nước cũng tăng 

theo. Để đảm bảo nguồn cung cấp nước cả về khối lượng và chất 

lượng, công tác nghiên cứu, đánh giá và quản lý về nguồn tài nguyên 

nước ngày càng được quan tâm hơn. Hầu hết nguồn cung cấp nước 

ngọt cho Đà Nẵng đều có khả năng bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn nên 

việc đánh giá hiện trạng và kiểm soát chất lượng nước là một việc 

làm cần thiết. 

Sự thay đổi nồng độ của các thông số chất lượng nước theo 

chiều hướng xấu diễn ra rất phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự 

nhiên cũng như sự tác động của con người. Sự biến đổi khí hậu toàn 

cầu dẫn đến những sự bất thường của thời tiết nước ta nói chung, 

thành phố Đà Nẵng nói riêng làm cho các thông số chất lượng nước 

cũng biến đổi theo, mà cụ thể trong đề tài này là độ đục, chất hữu cơ 

và độ mặn. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội 

như xây dựng các công trình giao thông, khai thác cát, sạn đã ảnh 

hưởng không ít đến chất lượng nước trên sông. Tất cả những nguyên 

nhân trên đã làm cho việc dự đoán chất lượng nước gặp nhiều khó 

khăn, đôi khi kết quả dự đoán sẽ không giống với thực tế. Tuy nhiên, 

với đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, công tác này 

vẫn cần phải thực hiện và nó luôn đóng vai trò quan trọng đối với đời 

sống dân sinh kinh tế. 

Với mục tiêu đã đề ra, đề tài đã nghiên cứu đánh giá được 

hiện trạng nước sông Cầu Đỏ, phân tích được trạng thái thay đổi chất 

lượng nước thô của sông Cầu Đỏ theo thời gian và theo chiều dài trong 

các năm 2007 đến 2011. Từ đó, đề tài cũng đã chỉ ra được những nguy 
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cơ rủi ro có thể xảy ra cho nguồn nước và những ảnh hưởng của sự 

suy giảm chất lượng nước đến sức khỏe của người dân khi sử dụng 

nguồn nước sông Cầu Đỏ làm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt.  

Và cũng trên cơ sở đó, đề tài cũng đã đề xuất được một số 

biện pháp kiểm soát chất lượng nước trên sông và tại công trình thu 

nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn cho người 

dân thành phố Đà Nẵng. 

Kiến nghị 

Các biện pháp kiểm soát chất lượng nước được đề xuất trong 

đề tài đều xuất phát từ thực tế sông Cầu Đỏ cũng như NMN Cầu Đỏ 

nên các biện pháp đó đều có thể áp dụng được cho NMN Cầu Đỏ.

 Số liệu chỉ tiêu Coliform còn thiếu, kiến nghị nên thực hiện 

khảo sát, đo đạc để hoàn thiện số liệu, đồng thời đó cũng là cơ sở để 

đánh giá chất lượng nước nguồn, từ đó đưa ra được những biện pháp 

xử lý, khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó cần phải kiểm soát thêm các 

chỉ tiêu NO3
-
, NH4

+
, NH3, và chỉ tiêu kim loại nặng bằng thiết bị 

quan trắc tự động. 

Nhà máy nước Cầu Đỏ cần bổ sung thêm thiết bị quan trắc 

tự động tại một số vị trí khác trên sông. Như: tại hai vị trí hạ lưu và 

thượng lưu sông Cầu Đỏ cách điểm thu nước 1.5 km.  

Kết nối dữ liệu đo tự động với hệ thống thông tin dữ liệu của 

Công ty Cấp nước Đà Nẵng và thành phố, hướng đến phát triển 

thành phố Đà Nẵng trở thành “Thành phố thông minh hơn”, giúp 

việc tìm kiếm dữ liệu và tìm hiểu xu thế được thuận tiện hơn. 

Đề tài chỉ mới dừng lại ở năm 2011 nên cần tiếp tục đầu tư 

nghiên cứu tiếp cho các năm về sau để việc dự báo sự thay đổi chất 

lượng nguồn nước được chính xác hơn. 


