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Hà Ng�c-Th�ch  

  

L�i tác gi�:  Tuy là m�t ngh� "b�t ��c d�" -mà bây gi� là m�t  "sinh k�" -  tác gi	 c
ng có c� h�i 
h�c hi thêm v� ngành l�c n��c r�t nhi�u.  Trong bài này tác gi	 s� trình bày cùng quý v� ��c 
gi	 tr��c h�t là s� l��c nguyên t�c l�c n��c, sau �ó xin tóm l��c v� h� th�ng cung c�p n��c cho 
�ô thành Sàigòn.qua nhi�u giai �o�n l�ch s�. 

Ph�n I 

 Khái ni�m v� l�c n�	c (water treatment concepts) 

 Các thành ph�n trong n�	c: 

Trong n��c g�m có các ch�t c�ng (solids) và các ch�t h�u-c� (organic matters) hòa tan (soluble) 
trong n��c.  Các ch�t c�ng (solids) có th� th�y 	�
c qua m�t th��ng nh� sn, cát, và nh�ng h�t 
nh� li ti (suspended solids) ti�m �n trong n��c.  Các ch�t h�u-c� hòa tan trong n��c không th� 
th�y 	�
c. 

Thanh l�c n�	c (Water purification): 

�� thanh l�c n��c, các ch�t không ph�i n��c c�n 	�
c l�y ra kh�i n��c.  N��c còn li là n��c 
nguyên ch�t hay n��c l�c (purified water). 

Ph�
ng pháp l�c n�	c thô s
 c�a �ng bào ta � thôn quê và các t�nh l�: 

Thu� nh� tác gi� 	ã th�y trong gia 	ình l�c n��c b�ng cách b� vào lu n��c sông m�t ít phèn 
chua (t�c alum hay Aluminum Sulfate) r�i dùng tay qu�y cho n��c xoáy tròn th�t nhanh.  Sáng 
ngày hôm sau, n��c 	�ng im, trong su�t, d��i 	áy lu có m�t l�p c
n r�t d�y.  Ch� còn thi�u vi�c 
	�a n��c qua "h� l�c" b�ng cát, than, và sn 	� có n��c l�c trong t�t h�n.  �ó ch� là giai 	on 
	�u c�a ph��ng pháp l�c n��c hi�n 	i. 

Ph�
ng pháp l�c n�	c ngày nay: 

Mu�n loi các ch�t c�ng, ng��i ta dùng cách 	� cho các ch�t c�ng (suspended solids) l�ng 
xu�ng (settling) 	áy h�.  Mu�n loi các ch�t hòa tan (dissolved matters) trong n��c thì c�n làm 
cho các ch�t hòa tan trong n��c cô 	�ng li (coagulate) thành m�t ch�t 	�c s�n-s�t (floculation / 
flocs) g�i là c
n (sludge). Sau khi to c
n, n��c ch�y qua nhi�u ng�n trong h� l�ng (settling 
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basins) 	� gn l�c.  N��c s  tr�i qua m�t h� l�c b�ng cát, than c�i, và sn.Sau khi l�c,  n��c 
	�
c sát trùng b�ng ch�t chlorine.  

Các hóa ch�t dùng �� l�c n�	c: 

Các ch�t hóa h�c th��ng dùng cho vi�c l�c n��c là các ch�t mu�i (metal salts) c�a 2 loi kim khí 
nhôm và s�t (salts of Aluminum & Iron), 	ó là 

Aluminum Sulfate [Al2(SO4)3] hay là Alum t�c là "phèn chua" th��ng dùng 	� l�c n��c u�ng 
(activated carbon c!ng có th� dùng 	� l�c n��c, nh�ng r�t 	�t ti�n) 

Ferric Chlorite [FeCl36HO2] 	ây là m�t hóa ch�t dùng trong vi�c l�c n��c c�ng (coagulant for 
wastewater treatment) dùng ferric chlorite th��ng 	i 	ôi v�i vi�c x" d#ng polymer là m�t ch�t 
làm t�ng coagulation mau h�n.  

Chlorine Cl2: là m�t ch�t sát trùng dùng r�t h�u hi�u cho c� l�c n��c u�ng l$n l�c n��c c�ng 

N�	c ng�m: N��c ng�m hay n��c gi�ng, không c�n l�c nh�ng c�n 	�
c sát trùng. 

     Phát h�a s� �� l�c n��c u�ng:   

             
                                                       Chlorine              Alum (Phèn Chua)         
                                                           Cl2                        Al2 (SO4)3       
 
  
      
Ngun n�	c sông                                   g�n loc                             phòng hòa hóa ch�t     
(Th�
ng Ngu�n)                         (Pre-sedimentation)                 (Mixing & Coagulation)        
       (Intake)                                                       
             
                                   H T�o C�n 
                                 (Flocculation)                                                    
                               

          
                      H� L�ng 

             Chlorine           (settling tank) 
       Cl2       
                                                  
           

“Thu� �ài” �� phân ph�i n��c 
           (Distribution) 

                  Sát Trùng                            H� l	c 
  (Water Consumers)               (Chlorination)                              (Filters) 

    [Disinfection] 
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Ph�n II  
Ti�n thân Sàigòn Th�y C�c và quá trình phát tri�n 

 L�i tác gi�:  Tác gi	 �ã ��c các tài li�u này t�i S� K� thu�t c�a Sàigòn Th�y C�c h�i n�m 
1974. Các tài li�u �uoc vi�t b�ng Pháp ng� và  Anh ng�; ��n bây gi� �ã quên h�t mà tác gi	 l�i 
không th  có tài li�u nào khác �  tham kh	o.  Xin quý ��c gi	 thông c	m cho. 

  
Ng�
c dòng l%ch s", khi Pháp chi�m Nam-k& lúc b�y gi� vào kho�ng n�m 1884-1886, công binh 
Pháp 	ào m�t h� cn (shallow basin) th�t l�n � 	��ng Duy-Tân ti góc 	��ng Testart (Công 
Tr��ng Chi�n-s', g�n Tr��ng Lu�t) 	� l�y n��c và 	�ng th�i 	ào nhi�u gi�ng cn (shallow 
wells) � v��n cao su hai bên 	i l� Norodom tr��c Ph� Toàn Quy�n, 2-bên 	��ng Richaud, 
Testart, MacMahon v.v... (captage de l'eau) 	� t�p trung n��c vào h� cn và b�m 	i phân ph�i.  
Thot k& th�y, Sàigòn ch� có 20,000 dân và Ch
 L�n 50,000 dân.  Nh�ng dân chúng gia t�ng r�t 
nhanh.  Vào cu�i th� k( 19 và nh�ng n�m 	�u c�a th� k( 20, dân chúng Sàigòn t�ng lên trên 
50,000 ng��i và Ch
 L�n t�ng lên trên 200,000 ng��i.  Các gi�ng cn không còn kh� n�ng cung 
c�p n��c cho dân chúng.  B�y gi� ng��i Pháp cho 	ào các gi�ng sâu (deep wells) c!ng � trong 
v��n cao su tr��c Ph� Toàn Quy�n và r�i rác � 	��ng Richaud, Testart, MacMahon (Công Lý), 
và l�n h�i lên t�i sân golf Gò V�p, Tân S�n Nh�t, Phú Th�, v.v...  Trong khi 	ó thì h� cn 
(shallow basin) � 	��ng Duy-Tân li 	�
c thay th� b�ng các l�u n��c (chateaux d'eau = elevated 
water tanks) hay "th�y 	ài" b�ng s�t.    

 Ti Sàigon n�i có h� cn 	�u tiên 	�
c d)ng lên 2 ho�c 3 l�u n��c b�ng s�t s�n 	en, n�m trong 
khuôn viên c�a b�n doanh khu STC Sàigon (Réseau de Saigon).  Song song v�i vi�c xây l�u 
n��c (th�y 	ài) � khu Sàigon, � Ch
 L�n và Gia �%nh c!ng có nh�ng l�u n��c t��ng t).  Các 
l�u n��c này có l  	ã hoàn t�t vào th�p niên th� ba (1920s) c�a th� k( 20. 

 Có t�t c� 72 gi�ng sâu (deep wells), còn 	�
c g�i là "gi�ng Layne" vì do công ty Layne khoang 
gi�ng và 	�t máy b�m n��c, hot 	�ng lúc 	�u.  Trong th�i gian dài, m�t s� l�n trong các gi�ng 
này b% cát l�p 	i, không hot 	�ng 	�
c.  ��n n�m 1944, m�t k* s� Pháp vi�t m�t b�n phúc trình 
k*-thu�t r�t dài (technical report) b�ng Pháp ng� ph�ng 	oán dân s� Sàigon - Ch
 L�n s  t�ng 
lên t�i 2 tri�u hai tr�m ngàn (?) vào th�p niên 70 (1970s) và 	� ngh% l�y n��c sông t+ th�
ng 
ngu�n � Th� D�u M�t 	� cung c�p cho Thành ph� Sàigon - Gia �%nh.  �� ngh% tuy r�t hay, 
nh�ng s) hi�n di�n c�a ng��i Pháp � �ông D��ng t+ th�i-	i 	ó tr� 	i - ngay c� lúc h� tr� li 
Vi�t nam n�m 1945 - r�t b�p bênh cho nên 	� ngh% này không 	�
c th)c hi�n b�i ng��i Pháp. 

 ��n th�p niên 60 (1960s), Sàigon Th�y C#c 	�
c thi�t l�p 	� 	�m nhi�m và ti�p t#c các hot 
	�ng c�a "Compagnie des Eaux et Electricité" do ng��i Pháp 	� li.  C!ng trong th�p niên 60 
(1960s) hãng Hydro Technique c�a Hoa K& có vi�t m�t b�n nghiên c�u cho h� th�ng n��c l�y t+ 
sông ��ng Nai ti Biên Hòa và 	�m nhi�m xây c�t nhà máy n��c Th� ��c cùng h� th�ng l�c 
n��c mà ta th��ng g�i là "n��c ��ng Nai." 

H� th�ng n��c sông ��ng Nai b�t 	�u l�y n��c (intake) trên th�
ng ngu�n (upstream) c�a thành 
ph� Biên Hòa 	� 	�a v� nhà máy l�c n��c ti Th� 	�c.  N��c loc 	�
c b�m v� các th�y 	ài 
(elevated water tanks) � Sàigon, Ch
 L�n, và Gia �%nh b�ng 2 	��ng �ng cái th�t to b�ng bê-
tông c�t s�t.  Quý v% h,n còn nh� các tháp cao (cheminées d'equilibre) trên 	��ng �ng d$n n��c 
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này v� Sàigon  	� cho không khí thoát ra h�u tránh b% b� �ng vì búa n��c (water hammer = les à-
coups de bélier).  Ng��i M* không dùng cheminée d'equilibre mà ch� dùng "air release valve" 	� 
cho không khí t# li ch- cao nh�t c�a 	��ng �ng - 	�n m�t áp su�t nào 	ó - 	�
c t) 	�ng thoát 
ra ng� h�u tránh áp su�t t�ng cao làm b� �ng n��c. 

M�c d�u 	ã có h� th�ng n��c ��ng Nai, nhu c�u n��c 	� cung c�p 	�y 	� cho Sàigon, Ch
 L�n, 
và Gia �%nh v$n còn là 	i�u mong ��c.  Các gi�ng sâu (deep wells) lúc b�y gi� ch� còn li m�t 
n"a (1/2), t�c là kho�ng 30 t�i 32 gi�ng có kh� n�ng hot 	�ng và 	�
c Sàigon Th�y C#c cho 
b�o trì 	úng m�c 	� d) phòng (khi 	��ng �ng cái d$n n��c t+ Th� ��c v� b% phá hoi).  ��n 
n�m 1972, m�t hãng C� v�n k*-thu�t Nh)t B.n tên "Nihon Suido Engineers" sau 18 tháng 
nghiên c�u và 	o 	c 	ã hoàn t�t m�t b�n "Nghiên-C�u Kh� Thi" (Feasibility Study) c�a h� 
th�ng m�i cung c�p n��c u�ng cho Sàigon - Gia �%nh cho mãi t�i n�m 2002.  Nhóm chuyên-gia 
Nh)t-B.n sang Vi�t Nam ph�ng 	oán (projecting) r�ng 	�n n�m 2002, dân chúng Sàigon - Gia 
�%nh s  t�ng lên g�n 6 tri�u ng��i, h� th�ng n��c - m�i và hi�n h�u - s  	� dùng cho dân s� 	ô-
thành Sàigin vào n�m 2002.  B�n nghiên c�u kh� thi 	�
c vi�t b�ng Anh-ng� r�t l�u loát. 

D) án này g�m có m�t nhà máy l�c n��c sông th� hai xây c�t cnh nhà máy n��c Th� ��c hi�n 
h�u.  N��c sông s  l�y t+ Th� D�u M�t cách Sàigon 25 miles d$n v� nhà máy Th� ��c 2 	� 
thanh l�c.   ��ng th�i, các gi�ng sâu (deep wells) s  	�
c 	ào t+ Ngã-t� B�y Hi�n d�c theo (hai 
bên 	��ng) Qu�c L� 1 lên t�i H�c Môn.  S� gi�ng d) 	%nh 	ào vào kho�ng 72 gi�ng m�i.  N��c 
gi�ng s  	�
c sát trùng và b�m  th,ng vào "�ng n��c cái" (water main) 	� phân ph�i.  ��u "�ng 
cái" c�a n��c gi�ng s  	�
c n�i vào (connected) 	�u "�ng cái" n��c m�t (surface water) l�y t+ 
Th�-D�u-M�t.  Hai (2) "�ng n��c cái" này s  g�p nhau ti m�t 	%a 	i�m xa nh�t cách 2 ngu�n 
cung c�p n��c.  M#c 	ích c�a vi�c n�i 2 �ng n��c c�a hai ngu�n khác nhau là 	� gi�m b�t s) 
m�t áp su�t (headloss reduction).  

Trong khi Sàigon Th�y C#c còn ch�a vay (borrow) 	�
c ti�n c�a "ngân hàng qu�c t�" 	� th)c 
hi�n "d) án này" thì tình hình Vi�t Nam bi�n 	.i b�t th��ng h�i tháng T� n�m 1975 nh� quý 	�c 
gi� và các ái h�u 	ã bi�t.  L%ch s" Vi�tnam 	ã sang trang.  Do 	ó d) án này không 	�
c th)c 
hi�n d��i th�i-	i Vi�t Nam C�ng Hòa. 

 
 
 
 
Ng! r�ng sông �ã xa ngu�n 
Ng! r�ng núi v"n l#ng bu�n  thiên thu 
Ng! ��i mình v"n  hoang vu 
Nào hay vang v�ng l�i ru ân tình 
 
Ng! r�ng ng��i v"n l#ng thinh 
Ng! r�ng ng��i �ã quên tình ngh�a x�a 
Ng! ng��i quay m#t th� � 
Nào hay tình c
 v"n ch� ��i nhau 
 

 
 
Ng! th� còn khóc tình s$u 
Ng! v$ng tr�ng c
 v� �âu xa r�i 
Ng! �à cách bi�t muôn ��i 
Nào hay duyên m�nh xui ng��i g#p ta 
 
Ng! r�ng chuy�n �y phôi pha 
Ng! r�ng ng��i �ã xa ta thu� nào 
Ng! tình yêu �ã nh�t màu 
Nào hay h�nh ng� d�t dào tình x�a 
 
                                  Nguyên Khoa 
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