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Báo cáo tham luận

THU GOM NƯỚC MƯA, NƯỚC MẶT ĐƯA VÀO LÒNG ĐẤT 

BỔ SUNG NHÂN TẠO CHO NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Người trình bày; PGS TS Đoàn Văn Cánh- Giảng viên cao cấp trường ĐH Mỏ Địa chất, 

Chủ tịch Hội ĐỊa chất thủy văn Việt Nam

PLEIKU : 21 – 23/7/2016

Thu gom nước mưa từ mái nhà, hè đường phố 

bổ sung trữ lượng 

cho tầng chưa nước đang khai thác

Các giải pháp thu gom nước mưa 

từ mái nhà

Đưa nước mưa dư thừa

Tích chứa trong bể hoặc

đưa thẳng vào lòng đất

Thu gom nước mưa ở khu chung cư lưu trong bể chứa và đưa vào lòng đất

THU GOM NƯỚC MƯA TRÊN HÈ ĐƯỜNG PHỐ, SÂN CHƠI 

NƠI CÔNG CỘNG
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU 

GOM NƯỚC MƯA BỔ SUNG 

NHÂN TẠO CHO TẦNG CHỨA 

NƯỚC ĐANG KHAI THÁC Ở TP 

BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐÔNG

Dây chuyền công nghệ 

• Phương pháp thu gom nước mưa đưa vào tầng 

chứa nước ở đây được lựa chọn bao gồm một 

dây chuyền công nghệ như sau : nước mưa từ 

mái nhà được thu gom vào máng dẫn vào hố lắng 

lọc, từ đây nước mưa sau khi đã được lọc sẽ chảy 

tự do vào tầng chứa nước qua các giếng khoan 

hấp thu nước.

Về lượng mưa : Bảo Lộc là một trong những trung tâm mưa 

lớn nhất Việt Nam như đã trình bày ở trên :

* Lượng mưa trung bình năm (2003 – 2008) = 3303,84mm

* Năm cao nhất = 3783mm

* Tháng cao nhất = 934mm

* Ngày cao nhất = 218,5mm

Diễn biến mưa nhiều năm được trình bày trong các biểu đồ 

kèm theo

NGUỒN NƯỚC THU GOM : NƯỚC MƯA

Tính toán hệ thống thu gom, 

lượng nước thu gom

Tính toán thu gom nước mưa bao gồm tình toán diện tích 

thu gom, kích thước đường ống, hệ thống tập trung, rửa 

lọc và hệ thống đưa nước vào tầng chứa nước.

a/ Diện tích thu gom và lượng nước thu gom:

• Diện tích thu gom bao gồm toàn bộ hai mái nhà khách của 

Đoàn 707

• F mái nhà = 25,10*5,38m = 135,04m2

• Diện tích hai mái = 270m2 . (nếu tính cả diện tích mái nhà 

văn phòng của đoàn thì diện tích thu gom có thể lớn gấp 2 

lần)

b/ Lượng nước thu gom

• Theo tài liệu công bố, tùy thuộc vào vật liệu mái 

thu gom, thùy thuộc vào gió, nhiệt độ không khí, 

hệ số thu gom nước mưa có thể lấy bằng 0,6. 

Lượng nước thu gom được trình bày trong bảng 

dưới đây
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Địa tầng từ trên xuống dưới ở đó như sau:

• Từ mặt đất đến 10,8m : Đất đỏ bazan

• Đến 16,2m : đá bazan đặc xít, rắn chắc phong hóa dở dang

• Đến 30,0m : đá bazan đặc xít xen bazan lỗ hổng nứt nẻ từng 

đoạn, nứt nẻ mạnh mẽ nhất trong khoảng độ sâu 16,5 đến 27m

Như vậy các lỗ khoan hấp thu sẽ được kết cấu phần thoát nước 

suốt chiều dài thành lỗ khoan, trong đó phần đối diện với lớp 

phong hóa đất đỏ được chống ống lọc, phần đá cứng  nứt nẻ để 

thành lỗ khoan làm ống lọc tự nhiên. Như vậy lỗ khoan có chiều 

dài thoát nước (ống lọc) là 30m.

Tính toán khả năng hấp thu của một lỗ khoan có chiều dài phần ống lọc 30m. 

Theo tài liệu thí nghiệm ép nước và đổ nước thực tập trên diện tích thử 

nghiệm và tham khảo tài liệu ở các vùng lân cận trên Tây Nguyên :

• lớp đất đỏ bazan có lưu lượng hấp thu đơn vị q = 0,1÷ 0,3 l/phút/m,

• lớp bazan, nứt nẻ phong hóa dở dang ở độ sâu 30m, q = 1,2 ÷ 1,5 l/phút/m, 

những vùng khác, độ sâu khác, q có thể tới 5 ÷ 10 l/phút/m.

• đá bazan khối nứt nẻ,lỗ hổng, q =  0,01 ÷ 0,04 l/phút/m.

Theo TCVN 5060:1990, lớp đá bazan nứt nẻ phong hóa dở dang thuộc loại 

thấm vừa đến thấm mạnh.

Để tính toán hệ thống thu gom nước mưa đưa vào tầng chứa nước ở đây 

chúng tôi sử dụng giá trị q = 1,5 l/phút /m

Mỗi lỗ khoan có thể hấp thu được : 1,5 l/phút /m * 30m = 45 l/phút = 2700 l/giờ 

= 2,7 m3/giờ.

Hai lỗ khoan hấp thu sẽ thu được : 2,7*2 = 5,4 m3/giờ = 129,6 m3/ngày, nghĩa 

là có khả năng thu gom lượng nước mưa lớn nhất trong tháng

Nước mưa thu gom từ mái nhà diện tích 200m2 bằng 

hệ thống máng thu và ống thu đường kính 90mm. 

Nước mưa đưa vào giao thông hào dài 10m, rộng 2m 

và sâu 2m đổ cuội, sỏi, cát lọc. Trong giao thông hào 

có ba giếng khoan phân bố cách nhau 2,0m được ký 

hiệu là MDC1, MDC2 và MDC3. 

Hai giếng khoan MDC1 và  MDC3 đưa nước mưa vào 

tầng chứa nước ở độ sâu đến 30m. 

Giếng khoan MDC2 làm nhiệm vụ quan trắc động thái 

mực nước trong quá trình công trình hoạt động và có 

thể làm giếng khoan khai thác nước

a)

b)

Hình 4.11. Dây truyền công nghệ thu gom nước mưa từ mái nhà đưa 

vào tầng chứa nước. a) Bình đồ, b) Mặt cắt.

Vị trí xây dựng công trình thử nghiệm
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THU GOM NƯỚC MẶT DƯ 

THỪA TẠI HỒ ĐỒNG NAI ĐƯA 

VÀO TẦNG CHỨA NƯỚC ĐANG 

KHAI THÁC Ở TP BẢO LỘC 

TỈNH LÂM ĐÔNG

Tại Thị xã Bảo Lộc có 10 giếng khoan khai thác nước tập trung với công xuất 

khai thác cỡ khoảng 5000 m3/ngày. Nhiều giếng khoan khai thác ổn định với 

lưu lượng 500 m3/ngày, nhưng cũng có giếng khoan mực nước bị suy giảm 

liên tục.

Xung quanh hå §ång Nai cã 4 lç khoan khai th¸c nước lµ c¸c giếng khoan 

GK3, GK4, GK7 vµ GK9. C¸c giếng khoan ®ang khai th¸c nưíc trong ®íi chøa 

nưíc 30m vµ 60m víi lưu lưîng mçi giếng khoan 200 – 500 m3/ngày.

Hå §ång Nai n»m ë trung t©m Tp B¶o Léc lµ mét trong nh÷ng th¾ng c¶nh du 

lÞch cña thÞ x·. DiÖn tÝch mÆt nưíc kho¶ng 4ha. 

MÆt c¾t ®Þa chÊt t¹i diÖn tÝch nghiªn cøu tõ trªn xuèng dưíi như sau :

• Tõ ®¸y hå ®Õn ®é s©u 2,5m lµ bazan phong hãa thành sÐt, bột lẫn sạn laterit 

bauxit màu n©u đỏ.

• Tõ 2,5 - 26,5m : Bazan màu x¸m đen, cấu tạo đặc xÝt xen lỗ rỗng nứt nẻ 

kh«ng đều

Địa điểm thứ hai : Công trình thu gom nước hồ đưa vào tầng chứa nước 

đang khai thác tại hồ Đồng Nai Thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.
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Theo nghiên cứu của chúng tôi, hồ Đồng Nai 

cũng là nơi hội tụ của các mạch lộ mà thành. 

Dòng chảy của các mạch lộ được chặn lại bằng 

con đập nhỏ, có cống thoát nước. Vào thời điểm 

khảo sát (22/11/2008) lưu lượng dòng chảy qua 

cống đo được là 15 l/s (1296 m3/ngày). Nếu bằng 

giải pháp nào đấy đưa lượng nước này xuống 

đới bazan nứt nẻ hổng hốc ở dưới thì chúng ta 

sẽ thu hồi được một lượng nước đáng kể. 

• Giải pháp đơn giản dễ thực hiện có thể là hệ thống hào rãnh lọc nước 

và lỗ khoan hấp thu nước. Lỗ khoan hấp thu, đưa nước từ hồ xuống 

tầng chứa nước được thiết kế cho mặt cắt địa chất tại hồ Đồng Nai 

được thể hiện trên những hình ảnh sau. Đoạn chiều sâu lỗ khoan 

trong tầng bazan nứt nẻ được khoan không chống ống, tạo điều kiện 

cho nước đi vào tầng chứa nước. 

• Về chất lượng nước hồ : Theo những số liệu phân tích mẫu nước do 

chúng tôi thực hiện trong khoảng thời gian xây dựng công trình, nước 

hồ Đông Nai hoàn toàn thỏa mãn làm nguồn BSNT. Mặc dù vậy, nước 

hồ Đồng Nai trước khi đưa vào giếng khoan còn được lọc sạch qua 

lớp cuội sỏi cát trên chiều dài hồ đào 2m, đủ điều kiện lọc cơ học và vi 

sinh, các thành phần khác có hàm lượng tương đương với nước dưới 

đất

                             HỒ SƠ GIẾNG KHOAN GK3 
 (Tài liệu thu thập của NMN Bảo Lộc-Lâm Đồng)

                 Đề tài: Thu gom nước mặt vào tầng chứa nước đang khai thác) 

                 Vị trí: Khu 1 - Phường 2 - TX.Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.

  A-ĐỊA TẦNG

Tuổi Ch.Sâu Chiều Cấp ĐỊA TẦNG VÀ CẤU TRÚC 

địa chân dày đất LỖ KHOAN

chất lớp lớp đá MÔ TẢ ĐẤT ĐÁ

(m) (m)

  B-KẾT QUẢ ĐO KIỂM TRA: 05/9/2009:
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Ba zan phong hóa hoàn toàn

thành sét, bột, laterrit, bau xit

màu nâu đỏ, chặt cứng.

Ba zan màu xám đen, xám

xanh, cấu tạo khối đặc sít xen

lỗ hổng, đá rắn chắc, nứt nẻ

mạnh nhưng không đều, khả

năng chứa nước tốt.
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- Ống chống, đường kính 168 mm                                  - Mực nước tĩnh: 15,4 mét

- Độ sâu đặt ống: Từ 0 đến 7,6 mét                                - Mực nước động: 25,5 mét

- Lưu lượng: 25,0 l/s = 90,0 m
3
/h.                                  - Mực nước hạ thấp:10,1 mét.

34,0 6,0

37,5 3,5

28,0 20,4

IV
II

I
IV

Sét màu xám, nén ép khá

chặt, trạng thái dẻo cứng.

Cát hạt trung đến thô màu

xám trắng, chặt vừa.

Sét màu xám xanh, chặt vừa.
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                               HỒ SƠ GIẾNG KHOAN MĐC4 

                        Đề tài: Thu gom nước mặt vào tầng chứa nước đang khai thác) 

                     Vị trí: Bờ hồ Đồng Nai - Phường 2 - TX.Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.

  A-ĐỊA TẦNG

Tuổi Ch.Sâu Chiều Cấp ĐỊA TẦNG VÀ CẤU TRÚC 

địa chân dày đất LỖ KHOAN

chất lớp lớp đá MÔ TẢ ĐẤT ĐÁ

(m) (m)

Mực nước tĩnh: 11,0 mét 

  B-KẾT QUẢ ĐO KIỂM TRA: 05/9/2009:

(m)

Thước

tỷ 

lệ

B
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Ba zan phong hóa hoàn toàn

thành sét, bột lẫn sạn, sỏi

laterrit, bau xit màu nâu đỏ.

Ba zan màu xám đen, cấu tạo

khối đặc sít xen lỗ hổng, đá

rắn chắc, nứt nẻ mạnh ở

nhiều đoạn, khả năng chứa

nước tốt.
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- Ống lọc trần, đường kính 114 mm                                - Lỗ khoan mất nước hoàn toàn  

- Độ sâu đặt ống: Từ 0 đến 30,0 mét                                 từ độ sâu 11,0 mét tới kết thúc

- Mực nước tĩnh: 11,0 mét                                                 chiều sâu 30,0 mét.

30,0 23,5

28

30

F
K
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  0 - 30

F
C
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Nước hồ Đồng Nai được lọc qua tấm thép đục

lỗ vào hố lọc sỏi cát. Từ hố lọc nước tự chảy

vào lỗ khoan hấp thu đươc nuwoac váo hình

phễu hạ thấp mực nước trong tầng chứa

nước, bổ sung nhân tạo cho giếng khoan GK3 

đang khai thác nước cách đó 50m

Tấm thép đục lỗ

Hố lọc nước

LK hấp thu nước
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM 

NƯỚC MƯA BỔ SUNG NHÂN TẠO 

CHO TẦNG CHƯA NƯỚC NGHÈO 

NƯỚC TẠI TRƯỜNG DTNT HUYỆN 

CHƯ PAH TỈNH GIA LAI

Mô hình này chúng tôi đã xây dựng tại trường phổ thông Dân tộc nội trú

(DTNT) huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai. 

Trường phổ thông DTNT huyện Chư Păh cách thành phố Pleiku 11 km về

phía Bắc. Trường nằm trên một quả đồi bazan, xa nguồn cấp nước. Cán

bộ và học sinh đồng bào các dân tộc của trường (khoảng 300 người) từ

trước đến nay phải ăn nước giếng đào trong lớp đất đỏ bazan, vào những

mùa khô hầu như không có nước. 

Từ thực tế đó, chúng tôi làm việc với ban Giám hiệu nhà trường, đề xuất

xây dựng hệ thống thu gom nước mưa đưa xuống tầng đá bazan nứt nẻ, 

đồng thời xây dựng cho trường một giếng khoan khai thác nguồn nước

được bổ cập từ nước mưa đưa xuống từ mái nhà. 

Công trình đó đã được xây dựng từ ngày 12 tháng 11 năm 2009 đến ngày

11 tháng 01 năm 2010. Ngay sau khi công tác xây dựng hoàn thành, công

trình đã được bàn giao cho nhà trường đưa vào khai thác sử dụng.

Hiệu quả kinh tế của công trình đã được khẳng định ngay từ đầu và đã

được thể hiện qua bức thư cám ơn của nhà trường gửi cơ quan thực hiện

Đề tài (xem trích dẫn). Ngoài ra công trình này còn mang ý nghĩa chống

khát cho con em đồng bào dân tộc.

Giếng

khoan khai

thác nước

Giếng khoan

hấp thu nước

(đưa nước

mưa vào tầng

chứa nước)
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MÔ HÌNH LÀM CHẬM DÒNG CHẢY TRÊN MẶT, TĂNG 

CƯỜNG ĐỘ THẤM VÀO LÒNG ĐẤT, TĂNG 

CƯỜNG ĐỘ ẨM CHO ĐỚI PHONG HÓA ĐẤT ĐỎ 

BAZAN BẰNG CÁCH CANH TÁC THEO ĐƯỜNG 

ĐỒNG MỨC KẾT HỢP HÀO RÃNH THU NƯỚC

Canh tác sai

Canh tác đúng

Mô hình thực nghiệm thực hiện tại một

trang trại tại Buôn Ma Thuột

../Re-hydrating the earth_Viet.ppt
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