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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM XÂY DỰNG  

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG   
 

TS. Đinh Anh Tuấn 

Ths. Ngô Văn Đạt, Ths. Nguyễn Mạnh Trường 

Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

 

TÓM TẮT: Trạm bơm điện vừa và nhỏ tại Đồng bằng sông Cửu Long góp phần chủ động trong việc cấp nước, tiêu thoát 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giảm chi phí sản xuất trong nông nghiệp nông thôn. Bài viết giới 

thiệu vài nét về tình hình xây dựng các trạm bơm điện trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và định hướng phát 

triển trạm bơm điện đến năm 2020 theo quy hoạch đồng thời đánh giá tổng quan về các trạm bơm điện đã xây dựng. 

TỪ KHÓA: Trạm bơm điện, Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

 

1. Mở đầu 

ĐBSCL nằm ở vùng cực nam của đất nước gồm 13 tỉnh, 

thành phố với hệ thống sông ngòi dày đặc. Tổng diện 

tích đất tự nhiên hơn 40.000 km², trong đó diện tích đất 

cho nông nghiệp gần 30.000 km2, chiếm khoảng 25% 

diện tích canh tác nông nghiệp của cả nước, đóng góp 

54% sản lượng lúa và xấp xỉ 60% sản lượng thủy sản. 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung 

và Thủy lợi ĐBSCL nói riêng đã và đang được Đảng, 

Nhà nước quan tâm đầu tư với hàng loạt dự án lớn như: 

Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn 

ĐBSCL(WB6); Dự án Hệ thống thủy lợi Bảo Định; Đầu 

tư xây dựng HTTL các tiểu vùng – Nam Cà Mau…. 

 Hiện nay, ĐBSCL có trên 1.000 trạm bơm điện lớn và 

vừa, và có tới 25.000 máy bơm cỡ nhỏ lắp động cơ dầu 

và hàng trăm nghìn máy bơm cực nhỏ lắp động cơ đang 

sử dụng cho tưới tiêu. Một số tỉnh đã đầu tư xây dựng 

trạm bơm điện rất tốt như An Giang 554 trạm, Tiền 

Giang 125 trạm, tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh số lượng 

trạm bơm điện còn rất nhỏ như Sóc Trăng  trên 10 trạm, 

Vĩnh Long trên 12 trạm. Theo số liệu khảo sát, ĐBSCL 

có gần 5000 trạm bơm cần nâng cấp, sửa chữa và thay 

mới nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn 600.000ha lúa và 

6000ha nuôi trồng thủy sản. Nhu cầu sử dụng các trạm 

bơm tưới tiêu có quy mô vừa và nhỏ chiếm khoảng 70%.  

Cùng với sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng được đầu tư 

mạnh mẽ, đồng thời ứng phó với những kịch bản biến 

đổi khí hậu, những năm gần đây công trình trạm bơm 

bước đầu đã được đầu tư xây dựng tại ĐBSCL, đặc biệt 

cho những vùng/ô Đê bao thủy lợi khép kín, vùng Cánh 

đồng mẫu lớn nhằm chủ động trong việc cấp nước, tiêu 

thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, giảm chi phí sản xuất phát triển kinh tế nông 

nghiệp và phát triển nông thôn.  

2. Một số công trình trạm bơm đã được xây dựng tại 

ĐBSCL. 

2.1 . Công trình trạm lắp máy bơm hướng trục trục 

đứng. 

- Trong những năm gần đây, công trình trạm bơm lắp 

máy hướng trục trục đứng đã được quan tâm đầu tư xây 

dựng nhiều tại vùng ĐBSCL như trạm Ba Tháo, Nam 

Hưng, Ông Phol… Nhà trạm thường dùng là kiểu buồng,  

có móng đúc liền, các tổ máy bơm chính và gian máy 

nằm thấp hơn cao trình mặt bằng san ủi của khu nhà máy 

- Các Công trình trạm lắp máy bơm hướng trục trục 

đứng hoạt động bước đầu đã đem lại hiệu quả cao, chúng 

có ưu điểm:  

+ Thứ nhất: Công trình trạm chiếm diện tích nhỏ; quy 

mô nhà trạm gọn hơn so với cùng loại lưu lượng; Quản 

lý, vận hành vả sửa chữa đơn giản hơn.  

+ Thứ hai: Lưu lượng lớn hơn so với bơm trục ngang, 

thiết bị không cần hệ thống mồi bơm như trục bơm 

ngang; Có nhiều sự lựa chọn cho việc thay thế thiết bị 

sau này; Hiệu suất làm việc cao; Lưu lượng bơm lớn; 

tiêu thụ điện năng ít hơn so với bơm trục ngang. 

- Bên cạnh đó Công trình trạm lắp máy bơm hướng trục 

trục đứng cũng tồn tại nhược điểm như: chi phí đầu tư 

xây dựng lớn hơn do móng đúc liền, trọng lượng nhà 

máy lớn nên phải xử lý nền, duy tu bảo dưỡng công trình 

khó khăn do buồng hút bể hút nằm trong nước; cần 

nguồn điện 3 pha đủ công suất…; tính toán thiết kế phức 

tạp, chi tiết. Mặt khác thiết bị giá thành cao, thi công lắp 

đặt cần kỹ thuật cao.  

2.1.1  . Trạm bơm Ba Tháo - tỉnh Bạc Liêu 

- Nhiệm vụ công trình: Tưới tiêu kết hợp cho 60 ha đất 

sản xuất các diện tích trên đều nằm trong quy hoạch xây 

dựng cánh đồng mẫu lớn . 

- Địa điểm: xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu. 

- Thông số công trình:  

+ Công trình trạm: Kích thước bao bxhxl=5,0x2,2x6,5m; 

buồng hút bxhxl=1,4x2,2x6,5m; bể xả kết hợp giao 

thông thủy bxhxl=3,0x2,2x6,5m; gia cố nền bằng cừ 

tràm; thượng hạ lưu được gia cố bằng cọc BTCT chắn 

đất. 

+ Thiết bị máy bơm: gồm 03 tổ máy bơm Q=900 m3/h; 

H = 3,5 m; N = 15 kw, n=1450v/phút.  

+ Nhà cung cấp thiết bị: Nhà máy bơm Hải dương cung 

cấp và lắp đặt. 

- Kinh phí xây lắp: 1,35 tỷ. 

- Hoàn thành: 2014. 

- Đặc điểm: Nhà trạm và bể xả đặt cùng trong khoang 

cống. Bể xả kết hợp giao thông thủy đảm bảo ghe, chẹc, 

xáng cơm… loại nhỏ lưu thông được. Hệ thống phai 

điều tiết bằng gỗ, đóng mở thủ công. Mặt khác không 

phải giải phóng mặt bằng do công trình xây dựng ngay 

trên lòng kênh hiện trạng.  

- Ứng dụng: hiện nay mô hình công trình trạm này được 

áp dụng phổ biến tại vùng ĐBSCL, đặc biệt chỉ riêng tại 

tỉnh Bạc Liêu có 22 trạm bơm như trạm bơm Nam Hưng, 

trạm Ninh Quới A, Ninh Quới.. tại Sóc Trăng có 10 trạm 

như Trạm Ông Phol, Thầy Oanh, Ấp 6 … 
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 Hình 1: Trạm bơm Ba Tháo – tỉnh Bạc Liêu 

 

 Hình 2: Bố trí mặt bằng Trạm bơm Ba Tháo  

2.1.2  . Trạm bơm Kênh 500 - tỉnh Hậu Giang 

- Nhiệm vụ công trình: Chủ động phục vụ tưới, tiêu kết 

hợp cho 120 ha đất nông nghiệp. 

- Địa điểm: xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A 

– tỉnh Hậu Giang. 

- Thông số công trình:  

+ Công trình: Kích thước bao bxhxl=7,6x4,0x10,5m; 02 

buồng hút bxhxl=1,5x2,2x6,5m; bể hút kết hợp giao 

thông thủy bxhxl=4,0x4,0x10,5m; 02 Bể xả riêng biệt 

bxhxl=2,2x2,0x2,4m gia cố nền bằng cừ tràm. 

+ Thiết bị máy bơm: gồm 02 tổ máy bơm đặt thân cống, 

tổ bơm Q=2.400 m3/h; H = 3,5 m; N = 37 kw, 

n=980v/phút.  

+ Nhà cung cấp thiết bị: Nhà máy bơm Hải dương cung 

cấp và lắp đặt. 

- Kinh phí xây lắp: 1,8 tỷ. 

- Hoàn thành: 2013. 

- Đặc điểm: Nhà trạm đặt hai bên mang cống cùng 02 bể 

xả riêng biệt. Buồng hút nhỏ, Bể hút chung của 02 trạm 

là khoang thân cống đồng thời kết hợp giao thông thủy 

cho ghe, chẹc, xáng cơm… loại nhỏ lưu thông. Hệ thống 

cánh phai điều tiết tưới tiêu bằng thép, sử dụng palăng 

xích vận hành. 

- Ứng dụng: Hình thức công trình trạm này được xây 

dựng tại Bạc Liêu và Hậu Giang. 

 

Hình 3: Trạm bơm Kênh 500 – tỉnh Hậu Giang 

 

Hình 4: Trạm bơm tỉnh Bạc Liêu 

 

Hình 5: Bố trí mặt bằng Trạm bơm kênh 500 

- Đánh giá hoạt động các trạm bơm : 

(i) Về hoạt động, vận hành trạm bơm:  

+ Kết cấu tường bao nhà trạm bằng tôn quây kín – dễ hư 

hỏng, cũng như mất an toàn an ninh dễ mất trộm cắp. 

Nên sử dụng loại kết cấu bền vững hơn như tường gạch 

xây đảm bảo an toàn, mỹ quan. 

+ Quan sát buồng hút, bể hút cho thấy hiện tượng phát 

sinh xoáy nước xung quanh ống hút của máy bơm. 

+ Trong quá trình máy bơm hoạt động có hiện tượng 

máy bơm bị rung động và phát ra tiếng ồn.  
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+ Thiết bị máy bơm chủ yếu trong nước sản xuất, chưa 

phù hợp với đặc trưng vùng ĐBSCL nên hiệu suất hoạt 

động máy bơm chưa cao. 

+ Trang thiết bị an toàn cho trạm bơm hầu như chưa 

được đầu tư. 

+ Trong quá trình vận hành đã không được duy tu bảo 

dưỡng thường xuyên, trình độ quản lý vận hành còn yếu 

kém;  

(ii) Về công tác thiết kế: 

+ Bố trí mặt bằng máy bơm trong nhà trạm chưa phù hợp 

(trạm bơm Ba Tháo- tỉnh Bạc Liêu), chưa đảm bảo điều 

kiện thủy lực của từng tổ máy bơm – cần bố trí các máy 

bơm lệch tim với khoảng cách hợp lý;  

+ Tính toán, thiết kế lựa chọn các thông số cơ bản như 

lưu lượng, mực nước, cột nước chưa tối ưu.  

+ Tính toán lựa chọn kích thước, hình dáng buồng hút, 

bể hút chưa hợp lý gây ra tình trạng xoáy nước, máy 

bơm phát ra tiếng ồn lớn. 

+ Lựa chọn thiết bị cho công trình chưa được chú trọng. 

2.2 . Công trình trạm lắp máy bơm  trục ngang. 

- Đây là loại được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực 

nông nghiệp bởi ưu điểm của nó:  

+ Thứ nhất: Công trình trạm có kết cấu tương đối đơn 

giản, thường sử dụng kiểu móng tách đặt lộ thiên, do 

móng máy đặt tách riêng với các móng nhà do vậy sự 

rung động của máy không ảnh hưởng đến móng nhà máy 

và giảm khối lượng móng nhà máy; không phải xử lý 

nền; kết cấu bể hút buồng hút giản đơn chi phí đầu tư 

xây dựng thấp.  

+ Thứ hai: thiết bị nhỏ gọn; tương đối tin cây;  giá thành 

rẻ; cột nước đẩy lớn; tính cơ động cao khi cần có thể 

tháo lắp thiết bị dễ dàng bên cạnh đó vận hành công 

trình và thiết bị rất đơn giản. Mặt khác thiết bị dễ dàng 

bảo trì, thay thế, vòng bi, thuận tiện và dễ dàng, thích 

ứng với nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau. 

- Tuy nhiên công trình trạm lắp máy bơm trục ngang tồn 

tại một số nhược điểm như:  Không có khả năng tự hút  - 

phải mồi; lưu lượng bơm nhỏ; Tiêu hao điện năng lớn; 

Thiết bị dễ bị xâm thực khi hoạt động . 

Trạm bơm Vĩnh Phú Tây - tỉnh Bạc Liêu. 

- Nhiệm vụ công trình: Chủ động phục vụ tưới, tiêu kết 

hợp cho cánh đồng mẫu lớn với hơn 40 ha. 

- Địa điểm: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long – tỉnh 

Bạc Liêu. 

- Thông số công trình:  

+ Công trình: Kích thước bao bxhxl=5,2x3,0x3,5m; bể 

xả và bể hút là lòng kênh; gia cố nền bệ máy bằng cừ 

tràm;  

+ Thiết bị máy bơm: gồm 02 tổ máy bơm đồng bộ 

Q=300m3/h; H = 3,0 m; N = 7,5 kw, n=1450v/phút.  

+ Nhà cung cấp thiết bị: Nhà máy bơm Hải dương cung 

cấp và lắp đặt. 

- Kinh phí xây lắp: 230 Triệu. 

- Hoàn thành: 2012. 

 

Hình 6: Trạm bơm Vĩnh Phú Tây – tỉnh Bạc Liêu 

 
Hình 7: Bố trí mặt bằng Trạm bơm Vĩnh Phú Tây 

- Đánh giá hoạt động các trạm bơm : 

 (i) Về hoạt động, vận hành trạm bơm:  

+ Trạm bơm hoạt động phát huy hiệu quả, phục vụ tốt 

nhu cầu tưới, tiêu của ô thủy lợi. 

+ Kết cấu tường bao nhà trạm bằng tôn quây kín – dễ hư 

hỏng, cũng như mất an toàn an ninh dễ mất trộm cắp. 

Nên sử dụng loại kết cấu bền vững hơn như tường gạch 

xây đảm bảo an toàn, mỹ quan. 

+ Ống xả, ống hút không có trụ đỡ, không có đai thép 

giữ ống(một số trạm khác có trụ đỡ song bằng gậy tre, 

đất đắp) ảnh hưởng đến ổn định lật của thiết bị cũng như 

làm ống rung động, dễ bị gẫy.  

+ Trang thiết bị an toàn cho trạm bơm hầu như chưa 

được đầu tư. 

 (ii) Về công tác thiết kế: 

+ Trường hợp bố trí nhiều máy bơm tưới tiêu, nên bố trí 

ghép nối đường đống xả, tránh lãng phí về thiết bị, tăng 

chi phí đầu tư.  

2.3 .  Trạm bơm lưu động – trạm bơm nổi 

- Trạm bơm nổi - thuyền thuộc loại nhà máy bơm kiểu 

buồng khô mà nền là nước. Trạm bơm thuyền di chuyển 

dọc các sông lạch bằng chèo hoặc dùng phương tiện cơ 

giới, phụ trách tưới/tiêu cho một số khu ven bờ, qua đó 

tiết kiệm đường ống, công trình đưa nước qua sông, 

kênh mương nhỏ từ đó giảm chi phí xây lắp. 

- Xây dựng không bị ảnh hưởng bởi địa chất nền, lòng 

kênh không ổn định. Kết cấu vỏ thuyền có thể làm bằng 

bê tông hoặc thép hoặc gỗ xây dựng. Tuy nhiên nên 

dùng thép và bê tông cốt thép sẽ cho chất lượng cao và 

không thấm nước. 

- Tuy nhiên Trạm bơm thuyền cũng có nhược điểm: 

phức tạp trong sửa chữa;  yêu cầu tăng thêm biên chế phụ 

về thủy thủ; thời hạn phục vụ thấp hơn so với trạm bơm 
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tĩnh tại; khối lượng sửa chửa lớn; phụ thuộc vào địa 

điểm cấp nguồn điện 3 pha.  

-  Trạm bơm thuyền có cấu tạo gồm: phao nổi dạng xà 

lan hay âu thuyền để neo đậu cạnh bờ sông; tổ máy bơm 

và hệ thống ống hút+đẩy. 

- ĐBSCL có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc do đó 

rất thuận lợi cho áp dụng giải pháp Công trình trạm bơm 

lưu động vì vốn đầu tư nhỏ do không cần nhà trạm kiên 

cố, chi phí vận hành đặc biệt điện năng vận hành thấp. 

Hiện nay một số tỉnh đã áp dụng hình thức công trình trạm 

loại này như tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xây 

dựng trạm bơm di động công suất 10.000m3/h thí điểm 

hay Trạm bơm Tám Cang công suất 2.400m3/h tại tỉnh 

Hậu Giang . 

Trạm bơm di động thí điểm phục vụ vùng ngọt hóa 

tỉnh Cà Mau. 

- Nhiệm vụ công trình: Chủ động tiêu úng cho khoảng 

1.000ha đất sản xuất nông nghiệp(thuộc tiểu vùng III-

Bắc Cà Mau) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của vùng 

theo hướng sản xuất hệ sinh thái ngọt. 

- Địa điểm: Ấp Kinh Hạng – xã Khánh Hưng – Trần 

Văn Thời – tỉnh Cà mau. 

- Thông số công trình:  

+ Công trình hệ phao nổi: Hệ phao nổi, kích thước bxl= 

5,7x8,5m; chiều cao mạn h=1,25m. 

+ Thiết bị máy bơm: gồm 05 tổ máy bơm trục đứng 

trong đó: 2 tổ bơm Q=1.250 m3/h; H = 2,5 m; N = 22 

kw và 3 tổ bơm Q=2.500 m3/h; H = 2,5 m; N = 33 kw.  

+ Nhà cung cấp thiết bị: Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi 

chế tạo và lắp đặt. 

- Kinh phí xây lắp: 4,1 tỷ. 

- Hoàn thành: 2014. 

- Đặc điểm: tính di động cao, không phải giải phòng mặt 

bằng, thích hợp vùng ĐBSCL. 

 

Hình 8: Trạm bơm di động 

 

Hình 9: Bố trí mặt bằng Trạm bơm– tỉnh Cà Mau 

- Đánh giá hoạt động các trạm bơm:  

+ Đây là trạm bơm thí điểm công suất lớn được đầu tư, 

hoạt động hiệu quả, vận hành tự động, được đầu tư hoàn 

chỉnh, có tính di động cao, di chuyển giữa các vùng, ô 

khác nhau.  

+ Bố trí mặt bằng nhà trạm hợp lý, đẩy đủ các thiết bị 

phụ trợ: cẩu, thiết bị phòng cháy, biển báo, chỉ dẫn…  

Ống xả các máy bơm được ghép nối chung qua đó giảm 

chi phí chế tạo thiết bị cơ khí,  

+ Chế tạo, lắp đặt tổ hợp thiết bị nhanh chóng, giá thành 

rẻ, đơn giản hơn so với các trạm bơm tĩnh. 

2.4 . Bơm chéo trục. 

- Bơm hướng chéo được chế tạo cho khoảng cột nước 

và lưu lượng trung bình – nằm giữa loại máy bơm ly tâm 

và máy bơm hướng trục. 

- Hiện nay có khá nhiều máy bơm chéo trục được cơ sở 

sản xuất tự chế, trên cơ sở động cơ 33 kW, các xưởng cơ 

khí địa phương đã tự cải tiến các dạng bơm giống như 

quạt li tâm được đặt nghiêng trên các mái bờ kênh để 

bơm. Các bơm này được nối với động cơ 33 kW qua một 

hộp số với tỷ số truyền 1:2 tuy nhiên hiệu suất dưới 

40%(rất thấp). 

- Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi đã nghiên cứu, ứng 

dụng thành công sản phẩm máy bơm HT2500-3 thuộc 

“Dự án sản xuất thử nghiệm Hoàn thiện công nghệ thiết 

kế, chế tạo máy bơm sử dụng động cơ 33KW phù hợp 

với ĐBSCL”. Máy bơm HT2500-3, khi vận hành được 

đặt nghiêng 35°-40° so với phương nằm ngang, hiệu suất 

cao đạt 75%. Kết cấu bơm được thiết kế để có thể tháo 

lắp, bảo dưỡng dễ dàng. Các bộ phận thường cần bảo 

dưỡng, thay thế như ổ trượt, vành mòn, ổ bi có thể tháo 

lắp ngay tại trạm, hoặc các xưởng cơ khí nhỏ lẻ bằng các 

thiết bị cơ khí thông thường. Đồng thời công nghệ chế 

tạo đơn giản, nguồn phôi sẵn có trên thị trường, hạ thấp 

tối đa chi phí chế tạo tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng 

đại trà sản xuất tại các xường cơ khí chế tạo trong vùng 

ĐBSCL. 

Trạm bơm sử dụng máy bơm HT2500-3 

- Nhiệm vụ: Phục vụ tưới, tiêu cho thủy lợi, thủy sản với 

diện tích phục vụ tối đa 50ha/máy. 

- Địa điểm: Trạm bơm Bộ Mão(02 máy); trạm Cựa Gà 

(04 máy); trạm Lung Dừa(02 máy); Trạm Lung 

Đường(03 máy) – tỉnh Cà Mau;  trạm Vĩnh Mỹ 3 -  tỉnh 

An Giang (04 máy); trạm bơm Tân Vọng  - tỉnh An 

Giang(02 máy). 

- Thông số kỹ thuật: Lưu lượng Q=2.500m3/h, H=3,0m; 

N=33KW; n=980v/phút 

- Nhà cung cấp thiết bị: Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi 

chế tạo và lắp đặt. 

- Kinh phí thiết bị máy bơm: 190 triệu/máy  

- Hoàn thành: 2014. 

- Đặc điểm:  

+ Kết cấu bơm được chia thành từng cụm riêng rẽ, gọn 

nhẹ (khối lượng bơm ≈ 600kg không kể động cơ) dễ 

dàng tháo lắp bảo dưỡng, tính cơ động cao và phù hợp 

với ĐBSCL.  

+ Lắp được cho cả hai loại trạm dã chiến và cố định. 

Giảm chi phí xây dựng công trình trạm đi kèm. 
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Hình 10: Trạm bơm Vĩnh Mỹ 3– tỉnh An Giang 

 

Hình 11: Cắt dọc Trạm bơm lắp máy HT2500-3 

- Đánh giá hoạt động các trạm bơm:  

 Các máy bơm hoạt động trong thực tế đạt hiệu quả 

cao: (i)thiết bị chạy ổn định, tiết kiệm năng lượng; 

(ii)Cùng sử dụng động cơ 33kW nhưng máy bơm 

HT2500-3 có lưu lượng gấp hơn 2,5 lần bơm cũ (gần 

1000m3/h so với 2500m3/h); (iii) Bơm mới không phải 

mồi bơm, trong khi bơm cũ phải mồi. 

3.  Đề xuất một số giải pháp công trình hợp lý cho các 

trạm bơm ĐBSCL. 

- Ngoài những giải pháp công trình trạm đã được áp 

dụng tại ĐBSCL, hiện nay còn nhiều giải pháp khả thi 

khác cho việc xây dựng công trình trạm bơm vừa và nhỏ 

cần được nghiên cứu áp dụng. Trong phạm vi của bài 

viết, người viết giới thiệu một số giải pháp đã được 

nghiên cứu như sau: 

3.1 . Trạm bơm bê tông buồng xoắn hở dạng lắp ghép. 

- Việc thi công xây dựng các công trình trạm bơm ngày 

càng được công nghiệp hóa, một số nước tiên tiến thế 

giới đã xây dựng các trạm bơm bằng những tấm bê tông 

cốt thép lắp ghép. Có ưu điểm: 

+ Các cấu kiện và bộ phận nhà máy được chế tạo sẵn ở 

xí nghiệp, như vậy có điều kiện áp dụng kỹ thuật tiên 

tiến, quá trình chế tạo không phụ thuộc vào thời tiết nên 

năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm và giá thành hạ. 

+ Khi thi công tại công trường có thể cơ giới hóa cao, 

giảm nhân lực, giảm khối lượng công trình tạm, rút ngắn 

thời gian thi công. 

+ Có thể giảm được khối lượng vật liệu dùng trong xây 

dựng như: gỗ làm giàn giáo, ván khuôn, diện tích công 

trường nhỏ.  

- Hiện nay Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi đang thực 

hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ 

thiết kế, sản xuất tổ hợp bơm và trạm bơm dạng lắp ghép 

cho Đông bằng Sông Cửu Long”. Kết quả thực hiện 

bước đầu xây dựng bộ thiết kế, công nghệ chế tạo công 

trình trạng lắp ghép phù hợp,  

+ Về kết cấu công trình trạm: Mối tổ hợp gồm đáy 

buồng hút, cột, sàn bơm, máy bơm và hệ thống bao che 

được gọi là 01 modul hoàn chỉnh, sản xuất dưới dạng 

đúc sẵn và thi công lắp đặt bằng công nghệ lắp ghép, 

hiệu suất của tổ hợp đảm bảo đạt trên 70% đồng thời giá 

thành hạ ít nhất 15% so với thi công thực tế. 

+ Về thiết bị: Modul lắp thiết bị máy bơm với số lượng 

phù hợp: modul 01 máy là tổ hợp một  máy bơm; modul 

lắp 02 máy bơm gọi là tổ hợp hai máy bơm với Qt = 

2.000-1.850m3/h/máy, H=3,5m-4m, Nđc=33kw 

 

Hình 12: Modul lắp ghép trạm bơm 

 

 
Hình 13: Phối cảnh trạm bơm bê tông buồng xoắn hở 

dạng lắp ghép 

3.2 .Công trình trạm bơm kiểu gatepump. 

- ĐBSCL với nhiều kênh rạch đan xen, hệ thống công 

trình trên kênh đã được xây dựng với các cống tưới/tiêu, 

ngăn mặn giữ ngọt, lấy nước, cầu giao thông…Đơn 

thuần các cống chỉ thực hiện tưới/tiêu bằng hình thức tự 

chảy là chính. Do vậy yêu cầu đặt ra cần có công trình 

vừa đóng vai trò của cống truyền thống, vừa có khả năng 

động lực khi có yêu cầu, chính vì vậy giải pháp bơm 

Gatepump – máy bơm lắp trên cửa van sẽ đáp ứng được 

yêu cầu trên. 

- Trên thế giới đã có nhiều nước nghiên cứu, áp dụng 

hình thức công trình trạm lắp máy dạng này như Nhật 

Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tại Việt Nam, Viện 

Bơm và Thiết bị thủy lợi đã nghiên cứu thành công máy 

bơm chìm kiểu Capsule tỷ tốc cao trong đề tài “Nghiên 

cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm hướng trục ngang, chìm 
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kiểu Capsule, tỷ tốc cao lưu lượng tù 5000m3/h-

7000m3/h”. Trên cơ sở đó, mô hình trạm bơm Gatepump 

hoàn toàn khả thi khi áp dụng tại Việt Nam cũng như tại 

ĐBSCL. 

- Nhà trạm bơm có kết cấu như 1 cống lấy nước bình 

thường, nhưng trên những cánh cửa van lắp thêm những 

máy bơm. Khi có nhu cầu bơm nước thì hạ cánh van và 

bơm xuống, khi không có nhu cầu thì kéo van và bơm 

lên. Loại công trình trạm này có ưu điểm: 

+ Nhà trạm đơn giản, khối lượng xây lắp nhỏ, thi công 

nhanh gọn. 

+ Đáp ứng yêu cầu tự chảy và động lực trên cùng 01 

công trình. 

+ Đảm bảo yêu cầu giao thông thủy. 

+ Hệ thống thiết bị cơ khí chế tạo riêng tại xưởng nên , 

giảm khối lượng công trình tạm, rút ngắn thời gian thi 

công. 

 

 

Hình 14: Bố trí thiết bị bơm trên cánh van 

3.3 . Công trình trạm bơm sử dụng máy bơm chìm. 

- Bơm chìm với động cơ điện lắp bên trong vỏ và được 

thả xuống bể hút hoặc các giếng khoan ngày càng được 

sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Trong 

thủy lợi nói chung đã có nhiều công trình trạm lắp máy 

bơm chìm, đặc biệt khu vực miền núi phía Bắc nơi có 

chênh lệch mực nước lớn. Đối với khu vực ĐBSCL, 

công trình trạm lắp máy bơm chìm phù hợp với nơi có 

nhiều phù sa, bùn, rác, bèo…khi hoạt động thiết bị có 

khả năng khuấy, hút và bơm mà không cần phải nạo vét 

hay vớt rác triệt để như đối với máy bơm hướng trục, 

bơm trục ngang.  

- Công trình trạm sử dụng máy bơm chìm có kết cấu 

đơn giản gọn nhẹ nên giá thành xây dựng rất rẻ. Mặt 

khác máy bơm đặt chìm trong nước nên khi mùa lũ nhà 

trạm không bị ngập, các máy đặt trong nhà trạm không 

bị ảnh hưởng bởi mực nước lên xuống, không lo phải di 

chuyển động cơ, máy bơm khi nước lũ lên cao. 

- Hiện nay trong nước đã có một số đơn vị sản xuất 

chủng loại máy bơm này như Công ty cổ phần chế tạo 

bơm Hải Dương cũng đã có một số sản phầm; Viện Bơm 

và Thiết bị Thủy lợi cũng đã tham gia nghiên cứu, sản 

xuất, thử nghiệm thành công thiết bị máy bơm chìm hoàn 

toàn đáp ứng yêu cầu thị trường. 

 

  

Hình 15: Bố trí thiết bị máy bơm chìm và công trình 

4. Kết luận. 

- Phần lớn các trạm bơm ĐBSCL có đặc điểm chung là: 

(i) Quy mô trạm nhỏ với nhu cầu tưới tiêu hầu hết có 

diện tích dao động từ 30ha đến 1000ha; (ii) Cột nước 

bơm thấp phổ biến từ 1-3m; (iii) Công suất máy nhỏ 11-

:-37KW; (iv) Tưới, tiêu kết hợp; (v) Kết cấu đơn giản, 

phù hợp với phong tục tập quán người dân. 

- Kết cấu công trình trạm khá đa dạng từ trạm bơm di 

động dạng phao nổi, trạm bơm kiểu buồng. Phần buồng 

hút có kết cấu bê tông, phần nhà trạm kết cấu đơn giản 

phổ biến là tôn quây kín hoặc gạch xây.  

- Vật liệu xây dựng: sử dụng vật liệu sẵn có tại địa 

phương, giá thành rẻ như cừ tràm, tôn, thép hình… 

- Thiết bị phần lớn là trong nước, với máy bơm ly tâm 

trục ngang, máy bơm hỗn lưu trục đứng, máy bơm xiên 

như HT2500-3; HL; HTĐ 900-3; HTĐ 1200-3… 

- Kinh phí xây lắp phần lớn là từ nguồn ngân sách, chưa 

đa dạng và còn hạn chế. Tuy nhiên bước đầu đã có một 

số trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân như Trạm 

bơm điện ở ấp Bình Hiếu, tỉnh Hậu Giang. Đây là một 

tín hiệu đáng mừng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng 

phục vụ phát triên nông nghiệp và nông thôn.  

- Bên cạnh đó, thiết kế, lắp đặt các trạm bơm vẫn tồn tại 

một số hạn chế như: Kích thước buồng hút chưa hợp lý, 

Bố trí máy bơm trong nhà trạm chưa phù hợp (trạm bơm 

Ba Tháo- tỉnh Bạc Liêu); Bản đáy móng nhỏ; kết cấu 

nhà trạm chưa bền vững, công trình và thiết bị không 

được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trình độ quản lý 

vận hành còn yếu kém, trang thiết bị an toàn cho trạm 

bơm hầu như chưa được đầu tư; việc tính toán lựa chọn 

các thông số cơ bản như lưu lượng, mực nước, cột nước 

chưa tối ưu. Mặt khác chưa có nhiều thiết bị máy bơm 

phù hợp với đặc trưng vùng ĐBSCL nên hiệu suất hoạt 

động máy bơm chưa cao. 

- Có thể thấy rằng, việc đầu tư xây dựng trạm bơm điện 

ở ĐBSCL là cần thiết. Đặc biệt khi ĐBSCL bắt đầu nhân 

rộng các vùng/ô đê bao thủy lợi khép kín, Cánh đồng 

mẫu lớn thì yêu cầu đầu tư trạm bơm điện càng đặt ra 

cấp thiết hơn. Mặt khác theo quy hoạch được duyệt, từ 

nay đến 2020 ĐBSCL sẽ xây dựng 3.120 trạm bơm với 

tổng kinh phí là 1.839 tỷ đồng, một số tỉnh đã lập Đề án 

phát hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ phục vụ sản 

xuất nông nghiệp như Sóc Trăng sẽ xây mới 40 trạm; An 

Giang xây mới 792 trạm; Đồng Tháp xây mới 274 trạm; 

Trà Vinh xây mới 19 trạm; Bến Tre xây mới 16 trạm; 

Kiên Giang xây mới 904 trạm…. Đây là tín hiệu đáng 
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mừng cho việc phát triển trạm bơm điện cũng như phát 

triển nông nghiệp nông thôn ĐBSCL trong thời gian tới. 
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