AquaViet
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ khai thác
nước thẩm lọc từ sông phục vụ sinh hoạt và sản xuất
Ở Việt Nam việc xử lý nước bị gặp khó khăn do các yếu tố địa chất và nhân tạo xâm nhập vào nước mặt.
Điều này giới hạn hiệu quả của các quy trình xử lý nước hiện đang sử dụng. Trong khuôn khổ nghiên cứu
tiền khả thi, dự án nghiên cứu và phát triển Đức-Việt AquaViet nghiên cứu các khả năng và giới hạn của
phương pháp thẩm lọc nước ven sông (bank filtration) vốn chưa từng có ở Việt Nam để cấp nước sạch
phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trọng tâm là phát triển các phương pháp sáng tạo để xử lý nước thông qua
lọc sinh học và khử trùng cũng như xây dựng một hệ thống giám sát.

Thẩm lọc nước từ sông tại Việt Nam

Xử lý nước thô có hiệu quả

Việc cung cấp nước uống ở Việt Nam đang phải đối
mặt với những thách thức lớn: nguồn nước bị ô
nhiễm bởi vi hạt nhân tạo, vi sinh vật gây bệnh và
nguy cơ lũ lụt cao ở nhiều nơi làm cho việc xử lý
nước mặt trong khuôn khổ của cách thức hiện hành
trở nên phức tạp. Các phương pháp xử lý nước mặt
hay được sử dụng thường gặp khó bởi độ đục phía
trên do khoáng chất, do các nguồn nước chứa chất
hữu cơ và nhiễm nước thải. Đối với xử lý nước
ngầm, vấn đề ở nhiều nơi là nồng độ ammonium,
sắt, mangan và asen cao. Ngoài ra, việc sử dụng
quá mức nguồn nước ngầm tại địa phương đã dẫn
đến sụt lún đất. Công nghệ thẩm lọc nước ven sông
đã được sử dụng thành công ở Đức hơn 140 năm
qua nhưng hầu như không được biết đến ở Việt
Nam. Đây chính là phương pháp ít tốn kém, thân
thiện với môi trường, là bước đi đầu tiên của xử lý
nước.

Để thực hiện dự án, trên cơ sở khảo sát địa điểm tại
miền Bắc và nghiên cứu tiền khả thi về việc thẩm lọc
nước ven sông sẽ cho xây lắp và thử nghiệm các
giếng nước và trạm đo nước ngầm tại hai địa điểm.
Kèm theo đó sẽ có một phân tích toàn diện về các
tính chất của nước mặt và nước ngầm, nước lọc ven
sông và trầm tích liên quan đến các chất ô nhiễm
hữu cơ, vô cơ và các độc tố khác.

AquaViet sẽ nghiên cứu những lợi thế và hạn chế
của việc thẩm lọc nước ven sông trong điều kiện khó
khăn hiện tại ở Việt Nam trên hai con sông ở khu vực
Hà Nội. Dự án sẽ đề ra các giải pháp cho việc thiết
kế và vận hành các nhà máy sản xuất và xử lý nước.
Mục tiêu là phát triển các công nghệ tiên tiến để xử lý
nước thô hiệu quả cũng như có các hệ thống giám
sát phù hợp.

Khi thực hiện dự án sẽ áp dụng một số phương pháp
mới. Nó bao gồm việc sử dụng cái gọi là dấu vân tay
quang phổ, một phương pháp xác định nguồn gốc
của nước. Ngoài ra, cũng dự kiến phát triển hệ thống
lọc nhiều giai đoạn để loại bỏ amoni và mangan
trong phân khúc giá thấp. Thêm vào đó sẽ xây dựng
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một hệ thống giám sát trực tuyến và điều tiết việc
khử trùng cũng như sẽ thử nghiệm sử dụng các
hồ/giếng chứa nước để tạo nguồn nước. Để khử
trùng hiệu quả, dựa trên kết quả giám sát chất lượng
nước theo thời gian thực người ta lên kế hoạch sử
dụng và thử nghiệm đầu dò đa thông số mới được
thiết kế, xác minh và trình diễn các kỹ thuật khử
trùng an toàn cho môi trường và sử dụng công nghệ
xử lý UV nhằm chuyển đổi đồng thời các chất hữu cơ
còn xót lại.
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Các điểm nghiên cứu sẽ được hưởng lợi đáng kể từ
hoạt động thẩm lọc nước, bao gồm cả xử lý sau khai
thác và giám sát nguồn nước thô. Kết quả của dự án
có thể được chuyển giao cho các điểm phù hợp
khác. Dự kiến sẽ xuất bản một tài liệu khoa học về
kết quả và các giải pháp đề xuất cho việc thẩm lọc
nước tại Việt Nam với mục đích tạo ra một khung
pháp lý phù hợp cũng như phát triển một đề án tiếp
thị cho các mô-đun xử lý nước và công nghệ giám
sát đã được phát triển và thử nghiệm trong dự án..
Cả các modun khử trùng và các cấu phần đơn lẻ của
công nghệ giám sát (cảm biến, mô hình, thông số)
dự kiến cũng sẽ được tiếp thị rộng rãi.
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