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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo các số liệu thống kê gần đây cho thấy lượng nước này ngày 

càng suy giảm một cách nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng. 

Ngay tại địa phương nhỏ, là khu vực huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, 

thì trữ lượng nước mà người dân địa phương sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt ngày càng cạn kiệt. Hầu hết nguồn nước ngầm được sử dụng 

lâu năm đều bị nhiễm phèn nên gây khó khăn cho đời sống hằng ngày 

của người dân tại địa phương. Bên cạnh đó, nhà máy nước Đại Lộc 

hoạt động không đủ công suất để phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt 

cho người dân, nên nguồn nước sinh hoạt càng trở nên khan hiếm và 

ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân mà nguyên nhân là 

do trữ lượng nước và chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho nhà 

máy nước Ái nghĩa cũng thay đổi theo thời gian. 

Tình trạng các trạm xử lý nước có công suất nhỏ đang xuống cấp, 

hoạt động không ổn định, không đảm bảo chất lượng nước do thiết kế 

và vận hành… và nhà máy nước Ái Nghĩa cũng không nằm ngoài tiến 

trình đó nên cần được xem xét, quan tâm. Thêm vào đó, dưới tác động 

của biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến chất lượng nước mặt cung 

cấp cho nhà máy nước hoạt động. Quy luật nước lũ về thay đổi thất 

thường trong những năm gần đây, có những thời điểm nước lũ về nhanh 

và nhiều làm cho các công trình đang vận hành không thể đảm bảo 

được chất lượng nước đầu ra. Nét đặc trưng của nước lũ là hàm lượng 

tổng chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ trong nước cao, mà trạm lắng sơ cấp 

hiện nay không đảm bảo được khả năng lắng cát mùa lũ, từ đó ảnh 

hưởng đến công trình hóa chất theo sau, nước không được xử lý kịp 

thời nên chất lượng nước bị thay đổi. 

Vì vậy đề tài “Đánh giá hiện trạng – nghiên cứu giải pháp 

nâng cao hiệu suất xử lý nước cấp vào mùa lũ tại nhà máy nước Ái 

Nghĩa” nhằm tìm kiếm giải pháp cung cấp đủ nước sinh hoạt đảm bảo 

chất lượng cho người dân tại khu vực thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại lộc, 

tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết và đáng được quan tâm nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu tổng quát 

Xử lý nước cấp đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng theoQCVN 
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01:2009/BYT để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước cấp trong mùa lũ của 

các công trình xử lý tại nhà máy nước Ái Nghĩa. Đề xuất giải pháp cải 

tạo một số công trình trong trạm xử lý nhằm tăng khả năng xử lý nước 

mặt dùng làm nước cấp vào mùa lũ cho khu vực dân cư trên địa bàn Thị 

trấn Ái Nghĩa 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nguồn nước của sông Vu Gia tại Ái Nghĩa vào mùa lũ 

Các công trình đang hoạt động tại nhà máy nước Ái nghĩa 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Khảo sát hiệu quả xử lý của hóa chất PAC và phèn kép Aluni 

nhôm sunfat Al2(SO4)3. Lựa chọn hóa chất và liều lượng tối ưu. 

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng xử lý 

nước của các công trình xử lý. 

Xem xét vấn đề ảnh hưởng của quy trình vận hành nhà máy xử lý 

nước trong mùa lũ. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Thu thập, xử lý số liệu nhằm đưa ra tổng quan tình hình cấp nước 

lưu vực sông, nguồn cấp nước cho nhà máy nước Ái Nghĩa hoạt động. 

Tổng quan về các dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp trong khu vực. 

Nghiên cứu, đánh giá khả năng hoạt động của một số nhà máy 

nước trong lưu vực và nhà máy nước Ái Nghĩa. Nghiên cứu thực 

nghiệm khả năng xử lý nước cấp bằng công nghệ xử lý hiện tại của 

NMN Ái Nghĩa, và công nghệ lọc đề xuất cải tạo với nguồn nước tại 

sông Vu Gia. 

Đề xuất biện pháp cải tạo bể lọc cũ để nâng cao hiệu quả xử lý 

nướccủa nhà máy nước Ái Nghĩa. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp kế thừa 

5.2. Phương pháp thực nghiệm trên mô hình 

Việc nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở xây dựng mô hình 

thực nghiệm. Mô hình được đặt tại nhà máy nước Ái Nghĩa, thuộc công 

ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam. 
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5.3. Phương pháp phân tích thực nghiệm tại phòng thí nghiệm 

Các chỉ tiêu về chất lượng nước đầu vào, đầu ra được phân tích 

bằng các thiết bị hiện có của phòng thí nghiệm nhà máy nước Ái Nghĩa, 

thuộc công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam.Cụ thể các 

thiết bị phân tích: Đo NTU bằng máy đo độ đục; đo pH bằng máy đo pH. 

5.4. Xử lý số liệu, phương pháp so sánh 

Vẽ đồ thị bằng phần mềm Microsoft excel 2010. 

Phương pháp so sánh: để đánh giá các thông số theo dõi được, 

cần tiến hành so sánh với các quy chuẩnViệt Nam như: QCVN 

01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh 

hoạt, QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Xác định và đánh giá được khả năng xử lý nước của hóa chất ( 

PAC hoặc phèn kép aluni nhôm sunfat Al2(SO4)3 ) đối với nước lũ vào 

mùa mưa lụt tại khu vực thị trấn Ái Nghĩa. 

Đánh giá tình trạng hoạt động, khả năng, hiệu suất xử lý của 

công trình và phương pháp vận hành nhà máy nước Ái Nghĩa dựa trên 

cơ sở lý thuyết về xử lý nước 

Đề xuất giải pháp cải tạo để nâng cao hiệu quả xử lý của NMN 

Ái Nghĩa dựa trên các thông số cơ bản về lắng và lọc. 

6.2. Ý nghĩa thực tế 

Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn  cho người dân, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của người dân trong cả mùa mưa lũ. Việc nghiên 

cứu cải tiến bể lọc sẽ giúp cho việc rửa lọc tiết kiệm nguồn nước sạch 

hơn, giảm thất thoát nước. 

Đề tài sẽ có ý nghĩa thiết thực để giải quyết các vấn đề xử lý, 

đảm bảo chất lượng nước sạch cho người dân khu vực nông thôn. Đặc 

biệt có ý nghĩa đối với những nơi chưa có hệ thống cấp nước sẽ được 

tăng cường thông qua hiệu suất tăng cường của bể lọc...  Đồng thời còn 

góp phần vào việc tiết kiệm nguồn nước sạch, tiết kiệm nguồn tài 

nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường…. 

7. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, 
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trong luận văn gồm có các chương như sau : 

* NỘI DUNG: gồm ba chương 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC CỦA LƯU VỰC 

SÔNG VU GIA – THU BỒN 

1.1  ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC 

1.2. CÁC SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

NƯỚC CỦA CÁC NMN TRONG KHU VỰC 

1.2.1. Nhà máy nước Duy Xuyên 

1.2.2. Nhà máy Hội An 

1.3. HIỆN TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CỦA CÁC NHÀ MÁY 

NƯỚC 

1.3.1. Nhà máy nước Duy Xuyên 

1.3.2. Nhà máy nước Hội An 

 

CHƯƠNG 2 

HIỆN TRẠNG NHÀ MÁY NƯỚC ÁI NGHĨA 

2.1.  HIỆN TRẠNG VỀ NGUỒN NƯỚC 

2.2. DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY 

NƯỚC ÁI NGHĨA 

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH 

TRONG NHÀ MÁY NƯỚC ÁI NGHĨA 

Đối với cụm lắng lọc cũ: 

Công trình thu – bơm cấp 1: gồm 2 bơm nổi Q = 130 m3/h nhưng 

hiện nay qua đông hồ lưu lượng đo được Q = 100 m3/h. Vậy khả năng 

làm việc giảm và dễ hỏng hóc, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khi hàm lượng 

chất rắn lơ lửng trong nước cao, hệ thống bơm ngừng hoạt động. 

Tại bể pha phèn, quá trình hòa trộn hóa chất được thực hiện nhờ 

máy khuấy, sau đó cung cấp hóa chất xử lý nước bằng van tay nên độ 

chính xác không cao. 

Bể lắng đứng: Do hệ thống cấp hóa chất trộn vào nước trước khi 

đưa vào bể tạo bông bị hỏng, nên nhà máy cho trộn hóa chất ngay tại 

ngăn phản ứng xoáy của bể lắng đứng làm thời gian kết tủa tạo bông 

của hóa chất và cặn lơ lửng bị hạn chế dẫn đến chất lượng nước sau 



5 

lắng thường không ổn định và không đạt yêu cầu nếu nước nguồn có độ 

đục cao. 

Bể lọc nhanh:Tại công trình bể lọc, trong thuyết minh dây 

chuyền công nghệ  thì sau công trình bể lắng đứng là bể lọc nhanh tự 

rửa, nhưng khi xem xét thiết kế và công trình thực tế thì cấu tạo bể lọc 

không đáp ứng quy trình bể tự rửa và vận hành như bể lọc chậm. Tốc 

độ lọc của bể lọc giảm dần (kiểm tra qua đồng hồ lưu lượng), nhà máy 

cho ngừng hoạt động để thay cát lọc. Thông thường chu kỳ thay cát 

trong bể lọc vào mùa nắng là 1-2 tháng, vào mùa mưa 1 tháng, đặc biệt 

khi vào mùa lũ thì tình trạng tắt nghẽn càng nhanh dẫn đến khối lượng 

nước không đủ cung cấp cho người dân. 

Theo thiết kế công trình, yêu cầu vật liệu lọc là cát thạch anh (d = 

0.7 – 1.6 mm, K = 1.3 -1.5 ) nhưng vật liệu lọc được sử dụng ở nhà 

máy hiện nay là cát vàng được khai thác từ các khu vực lân cận nhà 

máy, vận chuyển về và đưa thẳng vào bể  lọc. Cát này không qua xử lý 

nên kích thước nhỏ lớn không đồng đều, có lẫn thành phần hữu cơ, rác 

nhỏ… Kích thước hạt nhỏ dẫn đến việc hình thành mảng bám trên bề 

mặt là nguyên nhân cho tốc độ lọc không đảm bảo. Chính vì đơn vị thi 

công dùng cát lọc không đúng thông số kỹ thuật của thiết kế dẫn đến 

việc bể lọc không làm đúng chức năng của bể lọc nhanh. 

Bể trộn Clo gồm 3 bể trộn, dung tích 500l, được pha trộn thủ 

công với hàm lượng 0.0021 kg/m3 ( theo bảng mức của Quyết định số 

14/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự 

toán công tác sản xuất nước sạch). 

Bể chứa có dung tích được xác định bằng 10% công suất thiết kế 

của trạm và bằng 250 m3, có kích thước 15m x 10m x 3m. 

Đối với cụm lắng lọc mới: 

Được xây dựng từ năm 2013, đây là công trình mới được đưa 

vào sử dụng nên công suất thực tế gần đạt với công suất thiết kế 2500 

m3/ ngày đêm. Hoạt động bán tự động nhờ vào hệ thống máy biến tần 

điều khiển 2 máy bơm chìm ở trạm bơm cấp 1, 1 máy bơm nước rửa lọc 

Q = 130 m3/h, 1 máy bơm gió rửa lọc Q = 320 m3/h (5.33 m3/ph). 

 Khi xây dựng nâng cấp công trình nhà máy nước Ái Nghĩa vào 

năm 2013, nhà máy lắp đặt hệ thống điều chế Javel đối với cụm lắng 

lọc mới, nhưng đầu năm 2014, thiết bị bi hỏng và hiện nay nhà máy 
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dùng Clo ở dạng bột (Calcium hypochloride 70% _ Ca(ClO)2 ) pha vào 

thùng trộn rồi dùng bơm định lượng đẩy dung dịch Clo để xử lý nước 

sau lọc. 

 Nước sau khi xử lý cùng nhờ vào trạm bơm cấp 2 đưa nước vào 

bể điều hòa trước khi cung cấp nước vào mạng lưới. Trạm bơm cấp 2 

gồm hệ thồng 3 bơm đẩy với công suất thiết kế Q= 70 m3/h, nhưng hiện 

nay 1 máy bơm bị hỏng và ngừng hoạt động nên chỉ có 2 máy bơm hoạt 

động để đẩy nước lên bể điều hòa nhưng với tình trạng này, nếu kéo dài 

sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bơm và công suất vận hành của nhà máy. 

2.4. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHÀ MÁY 

NƯỚC ÁI NGHĨA 

2.4.1 Quy trình vận hành 

2.4.2 Quy trình lấy mẫu và phân tích 

2.5.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỌC NƯỚC 

2.5.1. Bể lọc chậm 

2.5.2. Bể lọc nhanh 

2.5.3. Bể lọc tự rửa 

2.6. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ LỌC 

NHÀ MÁY NƯỚC ÁI NGHĨA 

2.6.1. Đánh giá về vật liệu lọc 

Sử dụng cát vàng làm vật liệu lọc cho bể lọc công trình. Cát vàng 

có giá trị thấp hơn cát thạch anh rất nhiều, vì gian lận công trình nên vật 

liệu lọc bị thay đổi dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Cát 

vàng không có độ đồng nhất về kích cỡ, độ bền cơ học và ổn định về 

hóa học kém, thêm vào đó cát bị lẫn các chất hữu cơ nên về khả năng 

xử lý rất kém. Thêm nữa, vì kích thước hạt nhỏ, tương đương với kích 

thước VLL lọc của bể lọc chậm nên sẽ hình thành lớp màng lọc trên bề 

mặt lớp VLL, dẫn đến tốc độ lọc rất chậm. Vì vậy theo thiết kế thì bể 

lọc của nhà máy là bể lọc nhanh nhưng vì cát lọc không đúng là cát lọc 

cho bể lọc nhanh, kích thước hạt của cát vàng (cát xây dựng) chỉ tương 

đương với kích thước hạt của bể lọc chậm nên bể lọc làm việc theo cơ 

chế của bể lọc chậm. 

2.6.2. Đánh giá về quá trình vận hành bể lọc 

Đối với bể lọc cũ 
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Theo thuyết minh dây chuyền công nghệ thì đánh giá là công trình 

bể lọc tự rửa. Nhưng khi phân tích sơ đồ thiết kế thì rõ ràng không phải. 

Khi nghiên cứu lý thuyết bể lọc tự rửa, ta có một hệ thống xi 

phông, khi tổn thất áp lực qua lớp cát lọc đạt giá trị giới hạn, nước 

trong xi phông dâng lên tới vị trí đỉnh xi phông, khi đó nước xả qua xi 

phông và hút ngược từ dưới lên, thực hiện quá trình rửa lọc. Nhưng 

thực tế thì thiết kế bể lọc không theo nguyên tắc bể lọc tự rửa, công 

trình không có hệ thống xi phông tự rửa, tự ngừng quá trình rửa khi 

trong đường ống xả chân không bị phá vỡ, mà thay vào đó, đầu mỗi ca 

trực, kỹ thuật viên sẽ phải vận hành xả bằng cách cho mở van (a), và 

khóa các van (b)(c); tần suất vận hành xả cặn: 3 lần/ngày. Thêm nữa thì 

quá trình rửa lọc ở đây không có tác dụng như mong muốn mà chỉ có 

khả năng xả e qua dòng nước xả từ van (a), tức là giảm tổn thất áp lực 

để bể lọc hoạt động chứ không có khả năng tự rửa ngược đẩy cặn ra bên 

ngoài thông qua ống nước rửa lọc. Bằng chứng là chu kì thay cát ở nhà 

máy nước Ái Nghĩa vào mùa nắng : 1-2 tháng/ 1 lần, mùa mưa : 1 

tháng/ 1 lần. Vậy rõ ràng bể lọc không có hệ thống rửa lọc và được vận 

hành như bể lọc chậm. 

Đối với bể lọc mới 

Hiện nay có 4 bể lọc hoạt động đồng thời. Nhưng để đảm bảo 

quá trình hoạt động của nhà máy, kỹ thuật viên sẽ cho hoạt động tuần 

tự theo ca trực đối với các bể trong ngày. 

 

CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC 

 CỦA NHÀ MÁY NƯỚC ÁI NGHĨA 

3.1 GIẢI PHÁP LỰA CHỌN HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC 

Hiện nay tại nhà máy đang sử dụng cả hai loại PAC và phèn kép 

để keo tụ - tạo bông nhằm giảm độ đục, độ màu trong nước, nhưng quy 

trình làm việc còn theo cảm tính nên thông qua quá trình thực nghiệm, 

nhằm lựa chọn hóa chất tối ưu trong xử lý nước cấp với nguồn nước 

sông Vu Gia tại nhà máy nước Ái Nghĩa vào mùa lũ. 
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Hình 3. 1 So sánh khả năng xử lý nước của PAC và phèn kép 

Nhận xét : 

Khả năng xử lý của PAC cao hơn của phèn kép rất nhiều. Đối 

với nguồn nước có độ đục 36.5 NTU, hàm lượng PAC cần xử lý 6mg/l 

trong khi  hàm lượng phèn kép được sử dụng 8 mg/l. Đối với nguồn 

nước có độ đục  126.5 NTU, hàm lượng PAC cần xử lý 16mg/l trong 

khi  hàm lượng phèn kép được sử dụng 21 mg/l. Vì vậy đối với nguồn 

nước sông Vu Gia tại nhà máy nước Ái Nghĩa, sử dụng PAC trong xử 

lý nước cấp để đạt hiệu quả cao hơn. 

3.2. GIẢI PHÁP CẢI TẠO CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG NHÀ MÁY 

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 

Các nghiên cứu cải tạo được thực hiện bằng phương pháp thực 

nghiệm dựa trên mô hình đặt tại nhà máy nước Ái Nghĩa. 

Thiết kế mô hình  Mô hình 1: bể lọc chậm với vật liệu lọc là cát 

thạch anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. 2 Sơ đồ cấu tạo mô hình 1 
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Chú thích: 

1. Ống dẫn nước từ bể lắng tới, d=15 mm 

2. Bình phân phối nước: D=500 mm, H=400 mm 

3. Ống dẫn nước vào bể lọc: d=15 mm 

4. Van điều chỉnh nước vào bể lọc d=15 mm 

5. Lớp cát lọc, d = 550 mm, kích thước hạt dmax =2mm,dmin 

=0.3mm.  Đường kính ống lọc D=250mm 

6. Lớp sỏi đỡ, d = 250mm, kích thước hạt dmax =40mm,dmin 

=2mm 

7. Lưới đỡ bằng inox, kích thước mắt lưới 0,5x0,5 mm. 

8. Các ống đo áp lực đặt cách nhau 200 mm theo chiều cao lớp VLL 

9. Van điều chỉnh nước vào bể chứa  D=40 mm 

Mô hình 2 : Bể lọc nhanh với vật liệu lọc : cát thạch anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ cấu tạo mô hình 2 

Chú thích: 

1. Ống dẫn nước từ bể lắng tới, d=15 mm 

2. Bình phân phối nước: D=500 mm, H=400 mm 

3. Ống dẫn nước vào bể lọc: d=15 mm 

4. Van điều chỉnh nước vào bể lọc d=15 mm 
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5. Lớp cát lọc, d = 800 mm, kích thước hạt dmax =1.25mm,dmin 

=0.5mm, K = 1.5 -1.7. Đường kính ống lọc D=250mm 

6. Lớp sỏi đỡ, d = 350mm, kích thước hạt dmax =40mm,dmin 

=2mm 

7. Lưới đỡ bằng inox, kích thước mắt lưới 0,5x0,5 mm. 

8. Van xả nước rửa lọc d= 21 mm 

9. Các ống đo áp lực đặt cách nhau 200 mm theo chiều cao lớp VLL 

10. Van điều chỉnh nước vào bể chứa  D=40 mm 

11.  Van dẫn nước rửa lọc, d = 21mm 

Mô hình thực tế 

Từ những đánh giá chất lượng công trình và khả năng vận hành 

bể lọc, tác giả đề xuất biện pháp cải tạo cho bể lọc chậm thành bể lọc 

nhanh để đảm bảo chỉ tiêu đầu ra của nhà máy.  

Để có kết quả chính xác, tác giả đã 

xây dựng 2 mô hình thực tế 

+ Mô hình 1: Mô phỏng công trình 

thực tế tại nhà máy nước Ái Nghĩa là bể 

lọc chậm với vật liệu lọc là cát thạch anh 

có kích thước hạt dmax =2mm,dmin 

=0.3mm, chiều dày 550mm 

+ Mô hình 2: Cải tiến bể thành bể 

lọc nhanh với hệ thống rửa lọc là rửa 

nước thuần túy với vật liệu lọc là cát 

thạch anh có kích thước hạt dmax 

=1.25mm,dmin =0.5mm, chiều dày 

800mm. 

Hình 3. 4  Mô hình lọc thực tế đặt 

       tại nhà máy nước Ái Nghĩa 

Quá trình làm việc của hai mô hình 

Mô hình 1: bể lọc chậm với vật liệu lọc là cát thạch anh 

Quá trình lọc: nước từ bể lắng sang, vào bình phân phối nước 

qua van 4 đi vào bể lọc. 

Tại bể lọc, nước đi qua các lớp vật liệu lọc (5), (6) theo chiều từ 

trên xuống và theo van 10 chảy vào bể chứa. Lấy mẫu xét nghiệm nước 

sau lọc của mô hình tại vị trí này. 



11 

- Quá trình rửa lọc: thực hiện rửa lọc thủ công. Khi tổn thất áp 

lực ở các dây đo (8) chênh lệch đến mức giới hạn 135 -145cm,( sau 

120h) tiến hành rửa lọc. Khóa van (4), cho bể ngừng hoạt động đến khi 

quan sát nước trong ngăn lọc giảm xuống khỏi lớp cát bể mặt 20 cm, 

khóa van 10, dùng xẻng nhỏ xúc lớp cát bề mặt khoảng 10cm. Bổ sung 

cát mới vào và cho vận hành lại bể lọc. 

Vậy quá trình rửa lọc không tiêu tốn nước. 

Mô hình 2 : Bể lọc nhanh với vật liệu lọc là cát thạch anh 

- Quá trình lọc: Nước từ bể lắng sang đi qua bình phân phối qua 

van 4 đi vào bể lọc. Lúc này, các van 8, van 11 khóa, van 10 mở. Nước 

chuyển động theo chiều từ trên xuống đi qua các lớp vật liệu lọc rồi 

theo van 10, nước đi vào bể chứa. 

- Quá trình rửa lọc: Phương pháp rửa lọc là rửa nước thuần túy. 

Khi tổn thất áp lực ở các dây đo (9) chênh lệch 0.8m (sau 48h) tiến 

hành rửa lọc. Khóa van 4, van 10 cho bể ngừng hoạt động. Mở van 8, 

sau đó mở van 11, dùng bơm đẩy nước vào rửa lọc với lưu lượng 15 

l/s.m2. Nước rửa lọc chuyển động ngược theo chiều từ dưới lên, đi qua 

lớp sỏi đỡ, xáo trộn lớp cát lọc làm lớp vật liệu ở trạng thái lơ lửng. Lúc 

này nước dâng lên đến ống xả nước rửa, và cặn theo nước chảy ra ngoài 

qua van xả với cường độ 8 l/s.m2. Quá trình này kéo dài 6 phút. 

Để đánh giá chất lượng nước sau xử lý, tiến hành lấy mẫu nước 

sau xử lý hằng ngày để đo đạc các thông số về độ đục và pH của nước 

sau xử lý của hai mô hình định kì hàng ngày. Đồng thời, đo tổn thất áp 

lực qua hai mô hình trong những khoảng thời gian tương ứng. Việc này 

sẽ cho kết quả chính xác và ổn định vì công trình xử lý nước này đã làm 

việc được nhiều năm.  

Trên cơ sở xây dựng hai mô hình bể lọc, ta tiến hành cho mô 

hình hoạt động trong thời gian 45 ngày. Hai mô hình được đặt gần 

nhau, cùng lấy một nguồn nước chung là nước sau bể lắng đứng tại nhà 

máy nước Ái Nghĩa. Tiến hành thí nghiệm với hai mô hình, ghi chép 

kết quả hằng ngày. 

3.2.2. Thời gian và tiến độ thực hiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian 2 tháng là 

tháng 9 và 10 năm 2014. 
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a. Thí nghiệm 1: Xác định chất lượng của nước nguồn, nước sau 

lắng và sau lọc tại nhà máy nước Ái Nghĩa tại các thời điểm khác nhau. 

b. Thí nghiệm 2: Xác định chất lượng nước sau lọc và vận tốc 

lọc của hai mô hình. 

Theo dõi chất lượng nước lọc của 2 mô hình hàng ngày, mỗi ngày 

lấy mẫu sau lọc 3 lần: Sáng vào lúc 6h, Trưa lúc 11h và Chiều vào lúc 17h. 

c. Thí nghiệm 3: Xác định tổn thất áp lực của 2 mô hình 

Căn cứ vào giai đoạn vận hành các chu kỳ lọc, đo tổn thất áp lực 

của mô hình. Quy trình tổn thất áp lực trong thực nghiệm được xác định 

bằng cách đo chênh lệch mực nước trong dây đo tổn thất. Tiến hành 

vận hành hai mô hình bể lọc. Thời gian hoạt động của hai mô hình là 

liên tục trong khoảng thời gian vận hành. 

 

3.2.3 Kết quả thực nghiệm mô hình 

a. Xác định chất lượng của nước nguồn, nước sau lắng và sau 

lọc tại nhà máy nước Ái Nghĩa 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước ta có: 

Chất lượng nước nguồn tại nhà máy vào thời gian kiểm tra không 

ổn định, dao động trong biên độ lớn từ 30 – 200 NTU. Điều này cho 

thấy việc định lượng hóa chất của nhà máy khá phức tạp vì độ đục dao 

động trong khoảng biên độ rộng. 

Chất lượng nước sau bể lắng đứng phụ thuộc vào chất lượng 

nước nguồn. Khi nước nguồn thay đổi thì chất lượng nước thay đổi 

theo. Mức độ xử lý của bể lắng đứng tại một vài thời điểm không đạt 

chuẩn (>10 NTU) khi nước nguồn có độ đục tăng lên.  

Chất lượng nước sau bể lắng lamen phụ thuộc vào chất lượng 

nước nguồn. Khi nước nguồn thay đổi thì chất lượng nước thay đổi 

theo. Mức độ xử lý của bể lắng lamen đều đạt chuẩn (<10 NTU) ngay 

cả khi nước nguồn có độ đục tăng lên. 

Nhận xét chung: 

Khả năng làm việc của bể lắng lamen đạt hiệu quả cao hơn bể 

lắng đứng. Mức độ chênh lệch giữa bể lắng lamen và bể lắng đứng từ 

1- 3%. Trước khi nước đi qua bể lắng sẽ được trộn hóa chất và kết quả 

kiểm tra cho thấy chất lượng nước sau lắng lamen tốt hơn chất lượng 

nước sau lắng đứng. Hiện trạng công trình cho thấy tại bể lắng đứng, 
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hóa chất được châm trực tiếp tại ngăn phản ứng trong khi tại bể lắng 

lamen, hóa chất được châm tại bể trộn, sang ngăn phản ứng rồi mới đưa 

vào bể lắng lamen. Chứng tỏ thời gian phản ứng của hóa chất với nước 

ảnh hưởng đến chất lượng nước sau lắng.  

Hiệu suất xử lý của hai công trình bể lắng đều tăng lên trên 90% 

khi độ đục nước nguồn tăng lên. Chứng tỏ khả năng phản ứng của hóa 

chất PAC cao hơn với nguồn nước có hàm lượng độ đục cao. 

Bể lọc ở cụm lắng lọc mới có độ đục nhỏ hơn bể lọc ở cụm lắng 

lọc cũ, dao động từ 0.02 – 0.2 NTU.Chất lượng nước sau lọc ở hai bể đều 

nhỏ hơn 2 NTU, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra theo QCVN 01 : 2009/ BYT. 

b. Xác định chất lượng nước sau lọc của hai mô hình 

 
Hình 3. 5 So sánh chất lượng nước của hai mô hình 

Nhận xét: 

Chất lượng nước sau xử lý của hai mô hình vào thời gian đầu 

tương đương nhau, và đều nằm trong giới hạn cho phép về chỉ tiêu 

nước đầu ra ( < 2NTU) trong cả thời gian thí nghiệm. 

Chất lượng nước sau lọc của mô hình 2 có xu hướng thấp hơn 

chất lượng nước của mô hình 1. Vì nhược điểm của phương pháp rửa 

lọc bằng nước thuần túy không thể đẩy hết lượng cặn bẩn có kích thước 

lớn theo lượng nước xả rửa lọc, mà quá trình rửa lọc có sự xáo trộn vật 

liệu lọc dẫn đến các cặn bẩn kích thước lớn dần dần chiếm chỗ của vật 
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liệu lọc nên khả năng lọc nước của lớp vật liệu giảm dẫn đến chất lượng 

nước giảm dần. 

c. Xác định vận tốc lọc của hai mô hình 

Mô hình 1 

Khi vận hành mô hình 1, xác định vận tốc lọc trong khoảng 0.3 – 

0.1 m/h và độ đục của nước sau lọc trong khoảng < 2NTU. Khi vận tốc 

lọc ≤ 0.1m/h thì tiến hành thay cát lọc. 

Giai đoạn I: Chu kỳ lọc 6 ngày, bắt đầu từ ngày 21/09/14 – 

14/10/14 

Khi đo tốc độ lọc của mô hình xảy ra hiện tượng trong khi độ đục của 

nước vẫn nhỏ hơn 2 NTU, vận tốc lọc nhỏ hơn vận tốc lọc tiêu chuẩn của bể 

lọc chậm (0.3 – 0.1 m/h), tác giả thay đổi chu kỳ lọc sang 5 ngày. 

Giai đoạn II: Chu kỳ lọc 5 ngày, bắt đầu từ ngày 15/10/14 – 

30/10/14 

 
Hình 3. 8 So sánh độ đục của nước sau lắng và mô hình 1 qua các 

chu kỳ lọc từ 03/10/14 – 24/10/14 

D I.3, D I.4 (NTU) Độ đục của nước trong giai đoạn I chu kỳ 3, 4. 

D II.1, D II.2 (NTU) Độ đục của nước trong giai đoạn II chu kỳ 1, 2. 

D max (NTU) Độ đục của nước theo TCVN 01:2009/BYT 

Nhận xét 

Độ đục nước sau lọc dao động theo độ đục của nguồn nước sau 

lắng. Độ đục nước sau lọc nhỏ hơn 2NTU cho cả chu kỳ thực nghiệm, 

đảm bảo QCVN 01:2009/BYT. 
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Hình 3. 9 So sánh vận tốc lọc của mô hình 1 qua các chu kỳ  từ 

03/10/14 – 24/10/14 

K I.3, K I.4 (m/h) Vận tốc lọc giai đoạn I chu kỳ 3, 4. 

K II.1, K II.2 (m/h) Vận tốc lọc giai đoạn II chu kỳ 1,2. 

Nhận xét:  

So sánh vận tốc lọc và độ đục của nước đối với các chu kỳ trong 

từng giai đoạn, ta thấy: 

- Ở giai đoạn I, thời gian vận hành bể lọc 6 ngày, chất lượng 

nước sau lọc vẫn đảm bảo nhỏ hơn 2 NTU nhưng vận tốc lọc thấp hơn 

Vmin  theo TCVN 33:2009. Vì vậy, tác giả chuyển qua giai đoạn II, với 

thời gian vận hành 5 ngày, vận tốc lọc đảm bảo trong khoảng 0.1- 0.3 

m/h ở chu kỳ 1,  nhưng ở chu kỳ 2, vận tốc lọc thấp hơn 0.1 m/h. Từ 

đó, ta thấy vận tốc lọc phụ thuộc vào độ đục của nguồn nước đưa vào. 

 Nửa thời gian đầu (3/10 – 5/10 ) của giai đoạn I chu kỳ 3, độ đục 

thấp thì vận tốc lọc giảm đều, sau đó ngày 6/10  khi độ đục tăng lên đột 

ngột, vận tốc lọc cũng giảm đột ngột. Và trong nửa thời gian đầu của 

giai đoạn I chu kỳ 4, độ đục cao thì vận tốc lọc giảm mạnh, sau đó khi 

độ đục ổn định thì tốc độ lọc giảm dần đều. Tương tự như thế đối với 

giai đoạn II chu kỳ 1, vận tốc lọc cũng giảm dần nhưng trong thời gian 

vận hành 5 ngày thì vận tốc lọc đảm bảo theo TCVN 33:2006, tuy 

nhiên trong chu kỳ 2, khi độ đục tăng lên cao, thì vận tốc lọc lại tiếp tục 

giảm mạnh và nhỏ hơn 0.1 m/h. 



16 

Khi kết thúc chu kỳ lọc (được xác định bằng tốc độ lọc), thực 

hiện quy trình thay cát lọc thì vận tốc lọc ban đầu của mỗi chu kỳ tương 

đương nhau và có xu hướng thấp dần qua các chu kỳ lọc. Vận tốc lọc 

ban đầu từ  thời điểm DI.3 – D II.1 = 0.3 m/h, nhưng vào thời điểm D 

II.2, vận tốc lọc ban đầu =0.29 m/h. 

Mô hình 2 

Khi vận hành mô hình 2, xác định vận tốc lọc trong khoảng 5 – 6 

m/h và độ đục của nước sau lọc trong khoảng < 2NTU. Khi vận tốc lọc 

≤  5 m/h thì tiến hành thay cát lọc. 

Giai đoạn I: Chu kỳ lọc 3 ngày, bắt đầu từ ngày 21/09/14 – 

08/10/14 

Khi đo tốc độ lọc của mô hình xảy ra hiện tượng trong khi độ đục 

của nước vẫn nhỏ hơn 2 NTU, vận tốc lọc nhỏ hơn khoảng vận tốc lọc 

của bể lọc nhanh (5 – 6 m/h), tác giả thay cát lọc chuyển sang chu kỳ 

lọc sang 2 ngày. 

Giai đoạn II: Chu kỳ lọc 2 ngày, bắt đầu từ ngày 9/10/14 – 

30/10/14 

Đơn vị: NTU 

 
Hình 3. 6 So sánh độ đục nước sau bể lắng và mô hình 2 qua các chu 

kỳ lọc từ 3/10/14 – 18/10/14 

N  I.5,  N I.6 (NTU) Độ đục của nước trong giai đoạn I chu kỳ 5, 6 

N II.1, N II.2 …. (NTU) Độ đục của nước trong giai đoạn II chu 

kỳ 1,2… 

D max (NTU) Độ đục nước đầu ra theo tiêu chuẩn QCVN 

01:2009/BYT 
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L I.1,2….; L II.1, 2… (NTU) Độ đục của nước sau bể lắng qua 

các giai đoạn tương ứng 

Nhận xét: Độ đục nước sau lọc dao động theo độ đục của nguồn 

nước sau lắng. Độ đục nước sau lọc nhỏ hơn 2NTU cho cả chu kỳ thực 

nghiệm, đảm bảo QCVN 01:2009/BYT. 

 
Hình 3. 7 So sánh vận tốc lọc của  mô hình 2 qua các chu kỳ lọc từ 

3/10/14 – 18/10/14.  Đơn vị: NTU 

H I.5, H I.6 (m/h)  Vận tốc lọc giai đoạn I chu kỳ 5, 6 

H II.2, H II.3, H II.4, H II.5 (m/h) Vận tốc lọc giai đoạn II chu kỳ 

2,3,4,5 

V max (m/h) Vận tốc lọc tối đa của bể lọc nhanh theo TCVN 

33:2006 

V min (m/h) Vận tốc lọc tối thiểu của bể lọc nhanh theo TCVN 

33:2006 

Nhận xét chung: 

Nhìn chung, tốc độ lọc của hai mô hình đều giảm dần theo thời 

gian của chu kỳ lọc. Vận tốc lọc của mô hình phụ thuộc vào chất lượng 

nước trước khi vào bể lọc và chu kỳ làm việc của bể lọc. Khi độ đục 

nước sau lắng càng cao thì chu kỳ làm việc của bể lọc càng ngắn, và 

vận tốc lọc càng giảm. 

Vận tốc lọc của mô hình 1 dao động trong khoảng 0.1 – 0.3 m/h 

trong khi vận tốc lọc  mô hình 2 dao động trong khoảng 5 - 6 m/h. Vậy 

rõ ràng vận tốc lọc của mô hình 2 cao hơn vận tốc lọc của mô hình 1 

khoảng 20 lần. 

Chất lượng nước sau xử lý của hai mô hình có độ đục đều nhỏ 

hơn 2NTU, nằm trong giới hạn tiêu chuẩn QCVN 01: 2009/BTNMT. 
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d. Thông số tổn thất áp lực qua bể lọc  

Mô hình 1 

Tổn tất áp lực mô hình 1 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I, có 

4 chu kỳ, mỗi chu kỳ 6 ngày. Giai đoạn 2, có 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 5 ngày 

 
Hình 3. 8 So sánh tổn thất áp lực qua các chu kỳ lọc của mô hình 1 

T I.5, T I.6  (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn I chu kỳ 5, 6 

T II.1, T II.2  (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn II chu kỳ 1, 2 

Mô hình 2 

Tổn tất áp lực mô hình 2 được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I, 

có 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 3 ngày. Giai đoạn 2, có 11 chu kỳ, mỗi chu kỳ 

2 ngày. 

 
Hình 3. 9 So sánh tổn thất áp lực qua chu kỳ lọc liên tiếp 
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T I.5 (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn I chu kỳ 5 

T I.6 (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn I chu kỳ 6 

T II.1 (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn II chu kỳ 1 

T II.2 (cm) Tổn thất áp lực giai đoạn II chu kỳ 2 

Nhận xét: 

Tổn thất áp lực của hai mô hình đều có xu hướng chung là tăng 

dần qua các chu kỳ vì các nguyên nhân: 

Mô hình 1: Khi thời gian lọc tăng dần, các hạt cặn không có khẳ 

năng kết dính bề mặt lớp vật liệu lọc, số lượng cặn tích lũy trong lớp 

vật liệu lọc tăng lên, số lượng cặn đã bám vào bề mặt các hạt cát lọc bị 

đẩy xuống dưới cũng ngày càng tăng và vai trò các lớp vật liệu nằm sát 

bề mặt trong quá trình lọc giảm dần. Vì thế chỉ thay lớp cát bề mặt 

không giải quyết hết lượng cặn tồn đọng trong lớp vật liệu lọc. Cách xử 

lý khi tổn thất áp lực tới hạn sẽ thay toàn bộ lớp cát lọc. 

Mô hình 2: Bể lọc nhanh trọng lực rửa lọc bằng nước thuần túy 

nên đối với các cặn vón cục, dòng nước rửa lọc không cuốn đi được 

nên nằm lẫn với hạt cát lọc, dính các hạt lại, tạo thành cục có kích 

thước lớn, tỷ trọng lớn, và nằm chìm xuống dưới khi rửa lọc dẫn đến 

lớp vật liệu dưới bị nghẽn dần dần. Hệ lụy là tổn thất áp lực tăng, khả 

năng lọc giảm xuống. 

3.2.4. Giải pháp cải tạo công trình nhà máy nước Ái Nghĩa 

a. Vật liệu lọc 

- Thay cát lọc cho các công trình lọc trong nhà máy. 

 Đối với bể lọc ở cụm lắng lọc cũ, loại cát yêu cầu thay là cát 

thạch anh, dmax  = 1.6mm, dmin = 0.7, K = 1.3 – 1.5, chiều dày lớp vật 

liệu d= 950 mm để giảm tình trạng hình thành màng trên bề mặt lớp vật 

liệu lọc, giảm khả năng tắt nghẽn quá trình lọc. Đối với bể lọc ở cụm 

lắng lọc mới, loại cát yêu cầu thay là cát thạch anh, dmax  = 1.6mm, dmin 

= 0.7, K = 1.3 – 1.5, chiều dày lớp vật liệu d= 1300 – 1500 mm để tốc 

độ lọc đảm bảo theo TCVN 33:2006. 

b. Tính toán công trình 

- Sửa chữa, cải tạo bể lọc trong cụm lắng lọc cũ thành bể lọc 

nhanh trọng lực có trở lực lớn theo đúng TCVN 33:2009, tận dụng máy 

bơm nước rửa lọc và máy thổi khí từ công trình cụm lắng lọc mới để 

thực hiện quá trình rửa lọc cho bể lọc cũ cải tạo. 
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* Tính chọn máy bơm nước rửa lọc 

Kiểm tra cho pha 3 - rửa nước thuần túy cường độ nước rửa là 6 

l/s.m2 = 21.6 m3/hm2 

Lưu lượng nước rửa là 21.6 x 6,25 = 135 l/s; Áp lực bơm rửa 

20m 

Máy bơm nước rửa lọc hiện có của nhà máy Q = 130m3/h; H = 

20m đảm bào cung cấp đủ nước cho quá trình rửa lọc. 

- Áp suất nước rửa tại thời điểm ban đầu cần có lấy tròn là 1m. 

* Tính chọn máy bơm gió 

 Máy bơm gió hiện có của nhà máy có thông số Q = 320 m3/h, 

H = 5m nhỏ hơn thông số thiết kế Q = 337.5 m3/h, dẫn đến nếu sử dụng 

máy bơm gió hiện có để rửa lọc thì không đạt hiệu quả tối ưu nhất. Tuy 

nhiên, mức chênh lệch này không cao nên hoàn toàn có thể tận dụng 

máy bơm gió cho thiết kế cải tạo công trình bể lọc cũ.  

Ống xả nước rửa lọc 300 của mỗi khoang.(V thoát nước rửa = 

1,5m/s) 

Ống dẫn nước vào 150(V = 0,5m/s) 

Ống dẫn nước ra 250 (V = 0,9m/s) 

Ống cấp gió rửa lọc 90 cho mỗi khoang bể lọc.(V gió = 15m/s) 

* Lớp đỡ vật liệu lọc 

Cỡ hạt lớp đỡ (mm) Chiều dày các lớp đỡ (mm) 

40 – 20 100 

20 – 10 100 

10 – 5 150 

5 – 2 150 

Khoảng cách từ đáy ống phân phối nước đến đáy bể lọc 80 mm 

Khoảng cách từ ống phân phối khí đến mặt trên của lớp sỏi đỡ 

100mm 

Máng thu nước rửa  B = 0.45m, H = 0.25 m, mép máng thu có 

gắn thêm tấm chắn bảo vệ để tránh hiện tượng tràn cát lọc. 
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Hình 3. 10 Bản vẽ thiết kế cải tạo công trình bể lọc 
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1 Ống Ø200 dẫn nước từ bể lắng 

sang bể lọc 

2 Ống Ø150 dẫn nước vào bể lọc 

3 Ống Ø300 xả nước rửa lọc 

4 Cửa thăm 

5 Ống Ø200 phân phối nước từ 

bể lắng sang bể lọc 

6 Bể lọc 

7 Ống phân phối khí rửa lọc  

8 Lỗ dẫn nước sang bể chứa 

9 Bể chứa 

10 Mương thoát nước 

11 Ống dẫn nước rửa lọc 

12 Ống dẫn khí rửa lọc  

13 Van xả kiệt 

14 Van dẫn nước sang trạm bơm 

cấp 2 

15 Phòng quản lý 

a Van khóa nước rửa lọc 

b Van khóa nước từ bể lắng sang 

 c Van khóa nước sau bể 

chứa 

 d  Van khóa nước rửa lọc 

 e Van khóa khí rửa lọc 

 

3.3. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

Khi đánh giá quy trình vận hành nhà máy, rõ ràng ta nhìn nhận 

được vấn đề chồng chéo giữa các bộ phận vận hành, quản lý. Thế nên 

dẫn đến việc chỗ thừa chỗ thiếu. Vấn đề nhân sự không thể đảm nhận 

hết tất cả các công đoạn trong vận hành nên không mang lại hiệu quả 

cao trong công việc.  

Hướng đề xuất đưa ra là nên chuyên môn hóa các công đoạn. 

Bao gồm 2 công đoạn :  

- Vận hành nhà máy 

- Bảo dưỡng, lắp đặt tuyến mới 

Hiện nay bộ phận kỹ thuật bao gồm 7 người, nếu chia người theo 

công đoạn thì sẽ thiếu kỹ thuật viên. Vì vậy cần tăng cường thêm ít nhất 

3 nhân sự để đảm bảo việc chuyên môn hóa từng bộ phận. Khi đó tổ 

vận hành nhà máy gồm 6 người, mỗi người trực 1ca 8h, sau đó luân 

phiên trực cho đến các ca trực tiếp theo. Tổ bảo dưỡng, lắp đặt tuyến 

mới bao gồm chia tuyến quản lý, mỗi kỹ thuật sẽ quản lý khu vực của 

mình. 
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KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

Qua quá trình điều tra thu thập số liệu tổng hợp, đánh giá nghiên 

cứu về dây chuyền công nghệ và quy trình vận hành nhà máy nước Ái 

Nghĩa ( nay là nhà máy nước Đại Lộc), nghiên cứu đề xuất nâng cao 

khả năng xử lý nước của nhà máy thông qua có quy tình kiểm tra thông 

số chất lượng nước và thí nghiệm trên mô hình, tác giả có một số kết 

luận và kiến nghị như sau: 

Kết luận 

Đề tài đã thu thập được những số liệu cần thiết để nghiên cứu các 

công trình bể lọc dựa trên các lý thuyết cũng như kết quả xử lý trên thế 

giới và trong nước có sẵn.  

Dựa trên các nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, từ những 

nghiên cứu đó đề tài đã nhìn nhận được các sai phạm của công trình, từ 

đó đưa ra giải pháp cải tạo bể lọc chậm của công trình thực tế (trong 

thuyết minh dây chuyền công nghệ là bể lọc nhanh tự rửa) sang bể lọc 

nhanh trọng lực có hệ thống rửa lọc bằng nước thuần túy. 

Qua việc tiến hành thực nghiệm trên mô hình trong thời gian 2 

tháng đã chứng minh giải pháp cải tiến bể lọc nhanh trọng lực có hệ 

thống rửa lọc bằng nước thuần túy mà tác giả đề xuất là hiệu quả. Từ 

các kết quả thực nghiệm thu được, có thể rút ra các kết luận như sau: 

1. Đã khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động NMN Ái Nghĩa, 

tính toán kiểm tra các thông số kỹ thuật của tưng công trình đơn vị 

trong nhà máy, từ đó tìm ra nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất 

biện pháp cải tạo, nâng cao hiệu quả làm việc của nhà máy. 

2. Đối với nguồn nước sông Vu Gia, sử dụng PAC để xử lý 

nước mang lại hiệu quả cao hơn so với sử dụng phèn kép. 

3. Hiệu quả lắng của bể lắng phụ thuộc vào thời gian hòa trộn và 

phản ứng của hóa chất. Thời gian phản ứng keo tụ tạo bông càng dài thì 

chất lượng nước sau bể lắng càng tốt. Vì vậy cần phải thay thế sửa chữa 

bơm châm phèn vào nước trước khi vào bể phản ứng ở bể lắng đứng. 

4. Bể lọc nhanh cũ theo thiết kế gọi là bể lọc tự rửa, không thiết 

kế hệ thống rửa lọc bằng máy bơm nước và bơm gió rửa lọc nhưng thực 

tế hệ thống đã thiết kế không thể tự rửa vì vậy không thể phục hồi khả 

năng làm việc của vật liệu lọc để bể lọc làm việc theo các thông số kỹ 

thuật đã tính toán. Mặt khác, vật liệu lọc của cụm bể lọc cũ không đúng 
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chủng loại vật liệu lọc của bể lọc nhanh, vì vậy không đảm bảo tốc độ 

lọc (lưu lượng yêu cầu theo tính toán). Hiện tại cụm bể lọc cũ làm việc 

như bể lọc chậm và việc rửa lọc cũng theo cách rửa của bể lọc chậm. 

5. Việc cải tạo cụm bể lọc cũ sử dụng hệ thống rửa lọc của 

khối bể lọc mới mà không làm thay đổi kết cấu của bể là giải pháp hợp 

lý để nâng cao hiệu quả làm việc của khối công trình cũ, đảm bảo lưu 

lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của dân cư khu 

vực tại tất cả các thời điểm, đặc biệt vào mùa lũ. Đề tài có tính ứng 

dụng trong thực tế và có tính khả thi cao, việc cải tạo bể lọc không 

phức tạp và sử dụng được các thiết bị sẵn có là máy bơm nước và bơm 

gió rửa lọc của cụm bể lọc mới. 

Kiến nghị 

Từ những phân tích và đánh giá về quy trình hoạt động của nhà 

máy nước Ái Nghĩa, nhằm giải quyết vấn đề nâng cao hiệu suất xủ lý 

của nhà máy trong mùa lũ, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

- Sử dụng hóa chất PAC để keo tụ - tạo bông nhằm xử lý nước 

đạt hiệu quả cao. 

- Thay thế sửa chữa bơm châm phèn, đưa hóa chất vào nước 

trước khi đến ngăn phản ứng trong bể lắng đứng của cụm lắng lọc cũ. 

- Thay hoàn toàn cát vàng (cát xây dựng) bằng cát thạch anh theo 

đúng tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 cho cả hai bể lọc ở cụm lắng lọc cũ 

và cụm lắng lọc mới. 

- Cải tạo bể lọc nhanh tự rửa trong thiết kế, nhưng là bể loc chậm 

trong thực tế (cụm lắng lọc cũ) thành bể lọc nhanh có hệ thống rửa lọc 

bằng gió kết hợp với nước thì công suất hoạt động của bể lọc chắc chắn 

được nâng cao mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước đầu ra theo 

QCVN 01:2009/ BYT. 

Do phạm vi của đề tài nên việc thực hiện chỉ tiến hành trên mô 

hình thí nghiệm  hai loại bể lọc có quy mô nhỏ. Đồng thời, do hạn chế 

về thời gian nên đề tài chỉ mới dừng lại trong phạm vi nghiên cứu thực 

nghiệm trên mô hình tại nhà máy trong khoảng thời gian 2 tháng. Để có 

thêm cơ sở thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu ở những bước tiếp theo 

nhằm hoàn thiện đề tài trước khi áp dụng thực tế. 

 


