Biển Đà Nẵng ngày càng ô nhiễm do không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo.
Theo ó, tin hành xây dng h thng cng bao m bo thu gom c toàn b nc thi và mt phn nc ma cho toàn b lu vc nghiên cu ng vi trn ma tính toán, hn ch nc ma chy tràn ra các khu vc bãi tm trong mùa khô, nhm bo v môi trng, cnh quan và phát trin du lch.

3

ng thi nâng cp Trm x lý nc thi Sn Trà (giai on 2) có công sut x lý mùa khô 40.000m

/ngày và công sut x lý mùa ma là 2,5Qtb m bo x lý nc thi tp trung v Trm x lý nc thi Sn Trà n nm 2030.

Ni dung và quy mô u t xây dng gm: h thng cng thoát nc và trm bm nc ma, nc thi m bo thu gom 2,5 ln lu lng nc thi trung bình v Trm x lý nc thi Sn Trà và bm thoát nc ma v Âu thuyn Th Quang, hn ch các trn ma có cng ma tính toán thp hn 10 mm/gi tràn ra bin. Ci to các ca x nhm ngn không cho nc bin và cát chy ngc vào h thng thoát nc.

C th, xây dng tuyn cng bao thu gom nc thi và thoát nc ma bng bê tông ct thép cng cao, thi công khoan kích ngm, on 1 dc ng Hoàng Sa t ng V Ngc Nh n ng Nguyn Huy Chng, on 2 dc ng Võ Nguyên Giáp t ng ông Kinh Ngha Thc n ng Nguyn Huy Chng.

Xây dng tuyn cng chuyn ti nc thi và nc ma t ng Hoàng Sa v Trm x lý nc thi Sn Trà bng bê tông ct thép cng cao, thi công khoan kích ngm. Xây dng trm bm kt hp nc ma và nc thi ti khu vc Trm x lý nc thi Sn Trà; xây dng tuyn cng hp thoát nc t trm bm ra Âu thuyn Th Quang, ci to lp t các ca phai hn hp ti 6 ca x hin trng trên ng Hoàng Sa và ng Võ Nguyên Giáp ngn nc bin và cát chy ngc vào h thng cng bao.

3

Xây dng trm x lý nc thi Sn Trà (giai on 2) s dng công ngh x lý nc thi sinh hc theo m (SBR) thit k vi công sut vn hành bình thng khi không có ma là 40.000 m

3

/ngày, trong trng hp có ma trm có th vn hành vi công sut 100.000 m

3

/ngày và khi lu lng nc ma v trm vt công sut thit k 100.000 m

/ngày, các bm nc ma s t ng bm nc ma x ra Âu thuyn Th Quang.

Phng án xây dng h thng thoát nc ma và thu gom nc thi gm: Xây dng tuyn cng bao thu gom nc thi và thoát nc ma bng bê tông ct thép cng cao; xây dng tuyn cng chuyn ti nc thi và nc ma t ng Hoàng Sa v trm x lý nc thi Sn Trà; xây dng trm bm kt hp nc ma và nc thi; xây dng tuyn cng thoát nc t trm bm ra Âu thuyn Th Quang; xây dng ging tách dòng và ci to ca x; các hng mc: b tách rác, lng cát, b kh trùng, cm b bùn...

Tin, nh: Thch Châu

(Theo: Báo in t Mt th gii – Ngày a tin: 27/8/2019 )

