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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày kết quả khảo sát về tình hình sử dụng nước và hiện trạng chất lượng nước ngầm 

tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng 

chất lượng các nguồn nước cấp cho sinh hoạt ăn uống tại khu vực này chưa đảm bảo mục đích cấp 

nước cho sinh hoạt. Để xử lý nước ngầm tại khu vực nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình 

lọc nước ngầm với khả năng lọc 64L/h; các thông số về màu, mùi, chỉ số pecmanganat, hàm lượng 

Fe, độ cứng của nước sau lọc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2009/BYT. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu cũng đã xác định thời gian cần thiết để tiến hành súc rửa hoặc thay mới các lớp vật liệu 

là 32 ngày, tương ứng với thể tích nước được lọc là 15m3.            

          Từ khóa: Nước ngầm; Nhiễm phèn; Vật liệu lọc; Mô hình lọc nước; Núi Thành.                

 
Abstract:    
 

This article presents the survey results of water use and groundwater quality in Tam Hai island 

commune, Nui Thanh district, Quang Nam province. Research results show that the quality of all 

supplies for drinking and domestic needs fails to ensure the purpose of supplying water for basic daily 

activities. To improve the quality of ground water in the area under study, the authors have proposed a 

groundwater filtration model with a purification capacity of 64L/h; water subsequent to filteration 

show its parameters of colour, odour, pecmanganate index, Fe concentration and water hardness 

which lie within limit allowance from QCVN. 02: 2009/BYT. Besides, the study also determined that 

the time for cleaning or replacing material layers is 32 days, which corresponds to a volume of filtered 

water of 15m3.   
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