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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 4 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

I I I I ---- ÂËNH NGHÉA ÂËNH NGHÉA ÂËNH NGHÉA ÂËNH NGHÉA    HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCHÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCHÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCHÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC    
a/ Âënh nghéa: 

HTCN 1 laì táûp håüp caïc cäng trçnh kyî thuáût duìng âãø thu, xæí lyï, dæû træî, âiãöu hoìa váûn 
chuyãøn vaì phán phäúi næåïc âãún caïc âäúi tæåüng sæí duûng. 

b/ Phán loaûi: 

- Theo âäúi tæåüng sæí duûng næåïc: HTCN âä thë, cäng nghiãûp, näng nghiãûp, âæåìng sàõt... 
- Theo muûc âêch sæí duûng næåïc: HTCN sinh hoaût, saín xuáút, chæîa chaïy. 
- Theo phæång phaïp sæí duûng næåïc: HTCN træûc tiãúp (thàóng), tuáön hoaìn, liãn tuûc,... 
- Theo loaûi nguäön næåïc: HTCN màût , ngáöm,... 
- Theo nguyãn tàõc laìm viãûc cuía hãû thäúng: HTCN coï aïp, khäng aïp, tæû chaíy. 
- Theo phæång phaïp chæîa chaïy: HTCN chæîa chaïy coï aïp læûc cao, tháúp,... 
- Theo phaûm vi cáúp næåïc: HTCN bãn ngoaìi nhaì, HTCN bãn trong nhaì. 

Viãûc phán loaûi naìy chè mang tênh cháút tæång âäúi maì thäi vç chuïng coï thãø coï yï nghéa 
âan xen nhau, khäng taïch råìi nhau, trong caïi naìy coï caïi kia vaì ngæåüc laûi. 

Ta coï thãø kãút håüp caïc hãû thäúng âoï laûi våïi nhau, vê duû HTCN sinh hoaût + chæîa chaïy, 
saín xuáút + chæîa chaïy hoàûc caí sinh hoaût + saín xuáút vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Âäúi våïi caïc khu âä 
thë vaì khu dán cæ, ngæåìi ta thæåìng kãút håüp HTCN sinh hoaût vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Coìn âäúi 
våïi caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp (XNCN) coï thãø xáy dæûng mäüt HTCN saín xuáút riãng vaì mäüt 
HTCN cho sinh hoaût vaì chæîa chaïy riãng. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 HTCN: hãû thäúng cáúp næåïc 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 5 = ÂHBKÂN 

IIIIIIII    ––––    CAÏC SÅ ÂÄÖCAÏC SÅ ÂÄÖCAÏC SÅ ÂÄÖCAÏC SÅ ÂÄÖ HTCN  HTCN  HTCN  HTCN & CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH& CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH& CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH& CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH    

1/ HTCN CHO SINH HOAÛT ÂÄ THË: 

a/ Phæång aïn sæí duûng næåïc màût: 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.    

b/ Phæång aïn duìng næåïc ngáöm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.2222: Så âäö: Så âäö: Så âäö: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm....    

c/ Phæång aïn sæí duûng nhiãöu nguäön næåïc khaïc nhau âãø cáúp næåïc cho caïc thaình phäú låïn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.3333: Så âäö: Så âäö: Så âäö: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön....    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 6 = ÂHBKÂN 

 
KYÏ HIÃÛU VAÌ CHÆÏC NÀNG CAÏC CÄNG TRÇNH: 

1. 1. 1. 1. Cäng trçnh thu næåïcCäng trçnh thu næåïcCäng trçnh thu næåïcCäng trçnh thu næåïc: duìng âãø thu næåïc nguäön (säng, häö, næåïc ngáöm,...). 

2. 2. 2. 2. Traûm båm cáúp 1Traûm båm cáúp 1Traûm båm cáúp 1Traûm båm cáúp 1: duìng âãø båm næåïc tæì cäng trçnh thu lãn cäng trçnh xæí lyï. 
3. 3. 3. 3. Traûm xæí lyïTraûm xæí lyïTraûm xæí lyïTraûm xæí lyï: duìng âãø laìm saûch næåïc cáúp. 
4. 4. 4. 4. Caïc bãø chæïa næåïc saûchCaïc bãø chæïa næåïc saûchCaïc bãø chæïa næåïc saûchCaïc bãø chæïa næåïc saûch: duìng âãø chæïa næåïc âaî laìm saûch, dæû træî næåïc chæîa chaïy vaì âiãöu hoìa 
aïp læûc giæîa caïc traûm xæí lyï (traûm båm 1 vaì traûm båm 2). 
5. 5. 5. 5. Traûm båm cáúp 2Traûm båm cáúp 2Traûm båm cáúp 2Traûm båm cáúp 2: duìng âãø båm næåïc tæì bãø chæïa næåïc saûch lãn âaìi hoàûc vaìo maûng phán phäúi 
cung cáúp cho caïc âäúi tæåüng sæí duûng. 
6. 6. 6. 6. Âaìi næåïcÂaìi næåïcÂaìi næåïcÂaìi næåïc : duìng âãø dæû træî næåïc, âiãöu hoìa aïp læûc cho maûng giæîa caïc giåì duìng næåïc khaïc 
nhau. 
7. 7. 7. 7. Âæåìng äúng chuyãøn taíiÂæåìng äúng chuyãøn taíiÂæåìng äúng chuyãøn taíiÂæåìng äúng chuyãøn taíi: duìng âãø váûn chuyãøn næåïc  tæì traûm båm cáúp 2 âãún âiãøm âáöu tiãn cuía 
maûng læåïi phán phäúi næåïc. 
8. 8. 8. 8. Maûng læåïi phán phäúi næåïcMaûng læåïi phán phäúi næåïcMaûng læåïi phán phäúi næåïcMaûng læåïi phán phäúi næåïc: duìng âãø váûn chuyãøn vaì phán phäúi næåïc træûc tiãúp âãún caïc âäúi tæåüng 
sæí duûng. 

Tuìy theo yãu cáöu vãö cháút læåüng næåïc, yãu cáöu vãö caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût vaì tuìy 
theo âiãöu kiãûn tæû nhiãn tæìng nåi, ngæåìi ta coï thãø: 

- Täø håüp caïc cäng trçnh laûi våïi nhau, vê duû: täø håüp cäng trçnh thu næåïc våïi traûm båm 
1, hoàûc caí cäng trçnh thu næåïc, traûm båm 1, traûm båm 2 thaình mäüt khäúi. 

- Coï thãø båït mäüt säú cäng trçnh bäü pháûn trong mäüt säú cäng trçnh nãu trãn, nhæ boí båït 
traûm båm 2 vaì traûm xæí lyï nãúu choün âæåüc nguäön næåïc täút, coï thãø cáúp thàóng cho âäúi tæåüng sæí 
duûng maì khäng cáön xæí lyï. 

- Coï thãø khäng cáön âaìi næåïc nãúu hãû thäúng cáúp næåïc coï cäng suáút låïn, nguäön âiãûn 
luän baío âaím vaì traûm båm cáúp 2 sæí duûng loaûi båm ly tám âiãöu khiãøn tæû âäüng... 

2/ HTCN CHO CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP: 

Caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp ráút phong phuï, âa daûng, phuû thuäüc vaìo dáy chuyãön cäng 
nghãû saín xuáút caïc loaûi saín pháøm khaïc nhau, do âoï nhu cáöu vãö læu læåüng, cháút læåüng cuîng nhæ 
aïp læûc næåïc  ráút khaïc nhau. Vç thãú caïc så âäö HTCN cho caïc XNCN cuîng ráút âa daûng. 

Khi caïc XNCN gáön caïc khu dán cæ vaì cháút læåüng næåïc saín xuáút tæång tæû nhæ cháút 
læåüng næåïc sinh hoaût, læu læåüng næåïc saín xuáút khäng låïn thç nãn xáy dæûng kãút håüp HTCN sinh 
hoaût + saín xuáút + chæîa chaúy laìm mäüt hãû thäúng. 

ÅÍ nhæîng vuìng coï nhiãöu xê nghiãûp cäng nghiãûp táûp trung thç nãn duìng chung mäüt 
HTCN cho caïc XNCN, vç nhæ váûy seî giaím âæåüc säú læåüng caïc cäng trçnh, hãû thäúng âæåìng äúng 
vaì do âoï giaím âæåüc chi phê xáy dæûng cuîng nhæ chi phê quaín lyï hãû thäúng. 

Nhçn chung, coï thãø sæí duûng caïc så âäö caïc HTCN nhæ âaî nãu trãn. Ngoaìi ra, coï thãø 
thæûc hiãûn theo caïc phæång aïn sau: 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 7 = ÂHBKÂN 

a/ Cáúp thàóng cho saín xuáút vaì kãút håüp xæí lyï cho sinh hoaût: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.4444: Så âäö: Så âäö: Så âäö: Så âäö cáúp næåïc saín xuáút kãút håüp sinh hoaût cáúp næåïc saín xuáút kãút håüp sinh hoaût cáúp næåïc saín xuáút kãút håüp sinh hoaût cáúp næåïc saín xuáút kãút håüp sinh hoaût....    
1. Cäng trçnh thu.  6. Bãø chæïa næåïc saûch. 
2.Traûm båm cáúp 1.  7. Traûm båm cáúp 2. 
3. ÄÚng chuyãøn dáùn.  8. Maûng äúng phán phäúi næåïc cho caïc khu dán cæ. 
4. Caïc XNCN.   9. Âaìi næåïc. 
5. Traûm xæí lyï næåïc . 

 

b/ Cáúp næåïc tuáön hoaìn: 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.5555: Så âäö: Så âäö: Så âäö: Så âäö cáúp næåïc tuáön hoaìn cáúp næåïc tuáön hoaìn cáúp næåïc tuáön hoaìn cáúp næåïc tuáön hoaìn....    
1. Caïc XNCN.     5. Næåïc cáúp bäø sung. 
2. ÄÚNg dáùn næåïc âaî qua saín xuáút.  6. ÄÚng dáùn næåïc âaî xæí lyï. 
3. Traûm båm næåïc âaî qua saín xuáút .  7. Traûm båm næåïc âaî xæí lyï. 
4. Traûm xæí lyï (næåïc laìm nguäüi).   8. ÄÚng dáùn næåïc tråí laûi caïc XNCN. 
 

c/ Cáúp næåïc näúi tiãúp (liãn tuûc): 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.Hçnh 1.7777: Så âäö: Så âäö: Så âäö: Så âäö cáúp næåïc liãn tuûc cáúp næåïc liãn tuûc cáúp næåïc liãn tuûc cáúp næåïc liãn tuûc....    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 8 = ÂHBKÂN 

 
1. Cäng trçnh thu næåïc .  6. Traûm xæí lyï næåïc âaî qua saín xuáút . 
2. Traûm båm 1.    7. Traûm båm 3. 
3. Traûm laìm saûch vaì caïc bãø chæïa. 8. Traûm laìm saûch. 
4. Traûm båm 2.    9. Cæía xaí næåïc âaî xæí lyï ra säng. 
5. Caïc XNCN. 
 

 

 III III III III    ––––    LÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCNLÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCNLÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCNLÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCN    
Viãûc læûa choün så âäö HTCN cho mäüt âäúi tæåüng cuû thãø trong thiãút kãú laì viãûc ráút quan 

troüng vç noï seî quyãút âënh giaï thaình xáy dæûng vaì giaï thaình quaín lyï cuía hãû thäúng. Vç váûy khi 
thiãút kãú phaíi nghiãn cæïu tháût âáöy âuí caïc yãúu täú sau âáy, tiãún haình tênh toaïn so saïnh caïc 
phæång aïn vãö màût kinh tãú - kyî thuáût âãø coï thãø choün mäüt så âäö täúi æu: 

- Âiãöu kiãûn vãö thiãn nhiãn, træåïc hãút laì nguäön næåïc (cáön xem xeït váún âãö baío vãû vaì sæí 
duûng täøng håüp caïc nguäön næåïc, âaím baío cung cáúp âuí læu læåüng cho nhu cáöu hiãûn taûi vaì khaí 
nàng phaït triãøn trong tæång lai), sau âoï laì caïc yãúu täú vãö thuíy vàn, caïc âiãöu kiãûn vãö âëa hçnh 
trong khu væûc. 

- Yãu cáöu vãö læu læåüng, cháút læåüng vaì aïp læûc cuía caïc âäúi tæåüng sæí duûng næåïc. 
- Khaí nàng xáy dæûng vaì quaín lyï hãû thäúng (vãö taìi chênh, mæïc âäü trang bë kyî thuáût, täø 

chæïc quaín lyï hãû thäúng ...). 
- Phaíi dæûa vaìo så âäö qui hoaûch chung vaì âäö aïn thiãút kãú xáy dæûng khu dán cæ vaì cäng 

nghiãûp. 
- Phaíi phäúi håüp våïi viãûc thiãút kãú hãû thäúng thoaït næåïc. 

Nhæîng phæång aïn vaì giaíi phaïp kyî thuáût chuí yãúu aïp duûng khi thiãút kãú hãû thäúng cáúp 
næåïc phaíi dæûa trãn cå såí so saïnh caïc chè tiãu kinh tãú - kyî thuáût sau âáy: 

- Giaï thaình âáöu tæ xáy dæûng. 
- Chi phê quaín lyï haìng nàm. 
- Chi phê xáy dæûng cho 1 m3 næåïc thênh theo cäng suáút ngaìy trung bçnh chung cho caí 

hãû thäúng vaì cho traûm xæí lyï. 
- Chi phê âiãûn nàng cho 1 m3 næåïc . 
- Giaï thaình xæí lyï vaì giaï thaình saín pháøm cuía 1 m3 næåïc. 

Caïc chè tiãu trãn phaíi xeït toaìn bäü hãû thäúng vaì riãng cho tæìng âåüt xáy dæûng. 

Phæång aïn täúi æu laì phæång aïn coï giaï trë chi phê qui âäøi nhoí nháút, coï xeït âãún chi phê 
xáy dæûng vuìng baío vãû vãû sinh. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 9 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 
 

 

I I I I –––– NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC    

1/ NHU CÁÖU DUÌNG NÆÅÏC : 

Khi thiãút kãú caïc HTCN cho mäüt âäúi tæåüng cuû thãø cáön phaíi nghiãn cæïu tênh toaïn âãø thoía 
maîn caïc nhu cáöu duìng næåïc cho caïc muûc âêch sau âáy: 

- Næåïc duìng cho sinh hoaût (àn uäúng, tàõm ræía, giàût duî,...) trong caïc nhaì åí vaì trong caïc 
XNCN. 

- Næåïc duìng âãø tæåïi âæåìng, quaíng træåìng, væåìn hoa, cáy caính,... 
- Næåïc duìng âãø saín xuáút cuía caïc XNCN âoïng trong âëa baìn khu væûc âoï. 
- Næåïc duìng âãø chæîa chaïy. 
- Næåïc duìng cho caïc nhu cáöu âàûc biãût khaïc (kãø caí næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy 

næåïc, næåïc duìng cho caïc hãû thäúng xæí lyï næåïc thaíi, næåïc doì rè vaì næåïc dæû phoìng cho caïc nhu 
cáöu khaïc chæa tênh hãút âæåüc...). 

2/ TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC & CAÏCH XAÏC ÂËNH TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC: 

Tiãu chuáøn duìng næåïc laì læåüng næåïc bçnh quán tênh cho mäüt âån vë tiãu thuû trãn mäüt 
âån vë thåìi gian hay mäüt âån vë saín pháøm, tênh bàòng l/ngæåìi-ngaìy, l/ngæåìi-ca saín xuáút hay 
l/âån vë saín pháøm. 

Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho khu dán cæ coï thãø xaïc âënh theo âäúi tæåüng sæí 
duûng næåïc , theo mæïc âäü trang bë thiãút bë vãû sinh (mæïc âäü tiãûn nghi) hay theo säú táöng nhaì. 
Theo tiãu chuáøn 20 TCN 33-85 thç tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho dán cæ coï thãø xaïc âënh 
theo caïc baíng dæåïi âáy: 

Baíng 1: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût theo âäúi tæåüng sæí duûng: 

ÂÄÚI TÆÅÜNG SÆÍ DUÛNG TIÃU CHUÁØN BÇNH 
QUÁN (l/ngæåìi-ngaìy) 

HÃÛ SÄÚ KHÄNG 
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ 

(Kgiåì) 
Thaình phäú låïn, thaình phäú du lëch, nghè maït, khu 

cäng nghiãûp låïn 

200 - 250 1,5 - 1,4 

Thaình phäú, thë xaî væìa vaì nhoí, khu cäng nghiãûp nhoí 150 - 200 1,7 - 1,5 

Thë tráún, trung tám cäng näng nghiãûp, cäng ngæ 
nghiãûp 

80 - 120 2,0 - 1,7 

Näng thän 25 - 50 2,5 - 2,0 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 10 = ÂHBKÂN 

Baíng 2: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût theo mæïc âäü tiãûn nghi caïc nhaì åí: 

MÆÏC ÂÄÜ TIÃÛN NGHI CAÏC NHAÌ ÅÍ TIÃU CHUÁØN BÇNH 
QUÁN (l/ngæåìi-ngaìy) 

HÃÛ SÄÚ KHÄNG 
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ 

(Kgiåì) 
Nhaì coï voìi næåïc riãng, khäng coï caïc thiãút bë vãû sinh 60 - 100 2,0 - 1,8 

Nhaì coï thiãút bë vãû sinh, tàõm hæång sen vaì hãû thäúng 

thoaït næåïc bãn trong 

100 - 150 1,8 - 1,7 

Nhaì coï thiãút bë vãû sinh, cháûu tàõm vaì hãû thäúng thoaït 
næåïc bãn trong 

150 - 250 1,7 - 1,4 

Nhæ trãn vaì coï næåïc noïng tàõm cuûc bäü 200 - 300 1,3 - 1,5 

Khi chæa coï säú liãûu cuû thãø vãö máût âäü dán cæ phán loaûi theo mæïc âäü tiãûn nghi, coï thãø láúy 
tiãu chuáøn bçnh quán nhæ sau: 

+ Nhaì 1, 2 táöng : 80 - 120 l/ngæåìi-ngaìy. 
+ Nhaì tæì 3 - 5 táöng : 120 - 180 l/ngæåìi-ngaìy. 
+ Khu du lëch, nghè maït, khaïch saûn cao cáúp vaì caïc khu âàûc biãût khaïc, tuìy theo mæïc âäü 

tiãûn nghi láúy tæì 180 - 400 l/ngæåìi-ngaìy. 
+ Âäúi våïi nhæîng khu duìng næåïc åí voìi cäng cäüng: 40 - 60 l/ngæåìi-ngaìy. 
+ Âäúi våïi caïc âiãøm dán cæ näng nghiãûp coï máût âäü 350 ngæåìi/ha våïi säú dán dæåïi 3000 

ngæåìi: 40 - 50 l/ ngæåìi-ngaìy. Våïi säú dán trãn 3000 ngæåìi láúy tiãu chuáøn: 50 - 60 l/ngæåìi-ngaìy. 

Cho pheïp thay âäøi tiãu chuáøn duìng næåïc  sinh hoaût cuía âiãøm dán cæ trong khoaíng 10 - 
20% tuìy theo âiãöu kiãûn khê háûu, mæïc âäü tiãûn nghi vaì caïc âiãöu kiãûn âëa phæång khaïc nhau. 
Trong caïc tiãu chuáøn âaî nãu, coï hai giaï trë giåïi haûn: giåïi haûn dæåïi (tháúp) seî aïp duûng cho caïc 
vuìng cao, mäüt pháön vuìng trung du vaì mäüt pháön nhoí vuìng âäöng bàòng ngheìo næåïc, coìn giåïi haûn 
trãn aïp duûng cho caïc khu dán cæ måïi xáy dæûng, vuìng âäöng bàòng, trung du, duyãn haíi, vuìng 
aính hæåíng cuía gioï noïng coï nhiãût âäü trung bçnh cao, caïc thë xaî, thaình phäú,... 

Tiãu chuáøn duìng næåïc cho nhu cáöu àn uäúng vaì sinh hoaût cho cäng nhán trong caïc 
XNCN phuû thuäüc vaìo læåüng nhiãût toía ra nhiãöu hay êt trong caïc phán xæåíng saín xuáút , xaïc âënh 
theo baíng 3 sau âáy: 

Baíng 3 : Tiãu chuáøn duìng næåïc cho cäng nhán. 

LOAÛI PHÁN XÆÅÍNG TIÃU CHUÁØN 
(l/ngæåìi-ngaìy) 

HÃÛ SÄÚ KHÄNG 
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ 

(Kgiåì) 
Phán xæåíng toía nhiãût > 20 Kcal/m3giåì 45 2,5 

Caïc phán xæåíng khaïc 25 3,0 

Tiãu chuáøn duìng næåïc tàõm sau ca saín xuáút âæåüc qui âënh laì 300 l/giåì cho mäüt bäü voìi 
tàõm hæång sen våïi thåìi gian tàõm laì 45 phuït. Säú voìi tàõm tênh theo säú læåüng cäng nhán trong ca 
âäöng nháút vaì âàûc âiãøm vãû sinh cuía quaï trçnh saín xuáút, coï thãø láúy theo baíng 4 dæåïi âáy: 
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Baíng 4 : Säú voìi tàõm theo säú læåüng cäng nhán. 

NHOÏM QUAÏ 
TRÇNH SAÍN 

XUÁÚT 

ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÛ SINH CUÍA QUAÏ TRÇNH 
SAÍN XUÁÚT 

SÄÚ NGÆÅÌìI SÆÍ DUÛNG TÊNH CHO 
MÄÜT BÄÜ VOÌI HÆÅNG SEN 

(Ngæåìi) 
I a/ Khäng laìm báøn quáön aïo, tay chán 30 

II b/ Coï laìm báøn quáön aïo, tay chán 14 

 c/ Coï duìng næåïc  10 

 d/ Thaíi nhiãöu buûi vaì caïc cháút báøn âäüc 6 

Tiãu chuáøn duìng næåïc tæåïi phuû thuäüc vaìo loaûi màût âæåìng, cáy träöng, âàûc âiãøm khê 
háûu, phæång tiãûn tæåïi (cå giåïi, thuí cäng) láúy tæì 0,3 - 6 l/m2 cho mäüt láön tæåïi theo baíng 5 dæåïi 
âáy. Säú láön tæåïi cáön xaïc âënh theo âiãöu kiãûn tæìng âëa phæång. Khi thiãúu caïc säú liãûu qui hoaûch 
(âæåìng âi, cáy xanh, væåìn æåm...) thç læu læåüng næåïc duìng âãø tæåïi coï thãø tênh theo dán säú, láúy 
khoaíng 8 -12% tiãu chuáøn cáúp næåïc sinh hoaût (tuìy theo âiãöu kiãûn khê háûu, nguäön næåïc, mæïc 
âäü hoaìn thiãûn cuía caïc khu dán cæ vaì caïc âiãöu kiãûn tæû nhiãn khaïc). 

Baíng 5 : Læu læåüng duìng âãø tæåïi, ræía. 

MUÛC ÂÊCH DUÌNG NÆÅÏC  ÂÅN VË TÊNH TIÃU CHUÁØN (l/m2) 
Ræía cå giåïi màût âæåìng vaì quaíng træåìng âaî hoaìn 
thiãûn 

1 láön ræía 1,2 - 1,5 

Tæåïi cå giåïi màût âæåìng, quaíng træåìng âaî hoaìn 
thiãûn 

1 láön tæåïi 0,3 - 0,4 

Tæåïi thuí cäng (coï äúng mãöm) vèa heì, màût âæåìng 
âaî hoaìn thiãûn 

1 láön tæåïi 0,4 - 0,5 

Tæåïi cáy xanh âä thë 1 láön tæåïi 3,0 - 4,0 

Tæåïi thaím coí vaì bäön hoa 1 láön tæåïi 4,0 - 6,0 

Tæåïi cáy trong væåìn æåm caïc loaûi 1 ngaìy 6,0 

Tiãu chuáøn duìng næåïc cho saín xuáút cuía caïc XNCN âæåüc xaïc âënh theo âån vë saín 
pháøm (1 táún kim loaûi, 1 táún såüi, 1 táún læång thæûc,...) do caïc chuyãn gia cäng nghãû, thiãút kãú hay 
quaín lyï caïc XNCN âoï cung cáúp hoàûc coï thãø tham khaío caïc taìi liãûu âaî coï vãö ngaình cäng 
nghiãûp âoï våïi cuìng mäüt qui trçnh cäng nghãû vaì cäng suáút tæång tæû. Tuy nhiãn cuìng mäüt loaûi xê 
nghiãûp nhæng do dáy chuyãön cäng nghãû vaì trang thiãút bë khaïc nhau, læåüng næåïc duìng cho nhu 
cáöu saín xuáút coï thãø khaïc nhau. Màût khaïc, khi láûp kãú hoaûch cho mäüt khu cäng nghiãûp naìo âoï 
thç caïc säú liãûu vãö cäng suáút cuía caïc xê nghiãûp trong caïc khu cäng nghiãûp cuîng nhæ qui trçnh 
cäng nghãû cuía noï thæåìng chæa coï; do âoï tiãu chuáøn næåïc cho caïc ngaình saín xuáút coï thãø tênh 
så bäü qua âäü låïn vãö diãûn têch âáút âæåüc qui hoaûch cho tæìng loaûi ngaình. 

Baíng 6: Tiãu chuáøn duìng næåïc cho nhu cáöu saín xuáút: 

NGAÌNH SAÍN XUÁÚT ÂÅN VË ÂO TIÃU CHUÁØN 
(m3/1 âån vë âo) 

CHUÏ THÊCH 

Næåïc laìm laûnh trong caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn 1000 KW/h 3 - 5 Trë säú nhoí duìng cho cäng suáút 
nhiãût âiãûn låïn 

Næåïc cáúp cho näöi håi nhaì maïy nhiãût âiãûn 1000 KW/h 0,015 - 0,04  

Khai thaïc than 1 táún than 0,2 - 0,5  

Laìm giaìu than 1 táún than 0,3 - 0,7  
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Næåïc váûn chuyãøn than theo maïng 1 táún than 1,5 - 3,0  

Laìm nguäüi loì Mactanh 1 táún theïp 13 - 43  

Caïc xæåíng caïn cäúng, âuïc theïp 1 táún theïp 6 - 25  

Næåïc âãø xáy caïc loaûi gaûch 1000 viãn 0,1 - 0,2  

Næåïc ræía soíi, caït âãø âäø bãtäng 1 m3 1 - 1,5  

Næåïc phuûc vuû âãø âäø 1 m3 bãtäng 1 m3 2,2 - 3,0  

Næåïc âãø saín xuáút gaûch ngoïi 1000 viãn 0,7 - 1,2  

Caïc nhaì maïy cå khê våïi âäüng cå âiãzel m3/ha-giåì 30 - 140 Xaïc âënh theo âäü låïn diãûn têch 
cuía loaûi XNCN 

Caïc nhaì maïy cå khê khäng coï âäüng cå âiãzel - 5 -11 - 

Nhaì maïy xaì phoìng - 9 - 30 - 

Dãût nhuäüm - 30 - 43 - 

Chãú biãún sæîa duìng næåïc tuáön hoaìn - 32 - 42 - 

Chãú biãún näng saín - 35 - 47 - 

Chãú biãún thæûc pháøm - 25 - 42 - 

Saín xuáút äxy - 25 - 42 - 

Saín xuáút, chãú biãún giáúy (25 M3/t) - 25 - 27 - 

Xê nghiãûp baïnh keûo - 3 - 6 - 

Dãût såüi - 1,2 - 

Nhaì maïy âæåìng hiãûn âaûi - 0,24 - 

Nhaì maïy in saïch baïo - 1,4 - 2,0 - 

...    

Tiãu chuáøn cáúp næåïc chæîa chaïy phuû thuäüc vaìo qui mä dán säú, säú táöng nhaì, báûc chëu 
læía vaì aïp læûc cuía maûng læåïi âæåìng äúng cáúp næåïc chæîa chaïy, coï thãø láúy tæì 10 - 80 l/s theo 
TCVN 2622-78 åí baíng 7 dæåïi âáy. 

Baíng 7: Tiãu chuáøn cáúp næåïc chæîa chaïy 

Säú dán Säú âaïm Læu læåüng næåïc cho 1 âaïm chaïy (l/s) 
(1000 ngæåìi) chaïy  

âäöng  
thåìi 

Nhaì 2 táöng tråí xuäúng våïi 
báûc chëu læía 

Nhaì häùn håüp caïc 
táöng khäng 
 phuû thuäüc 

Nhaì 3 táöng tråí 
 lãn khäng  
phuû thuäüc 

  I   II   III IV      V báûc chëu læía báûc chëu læía 
âãún 5 1 5 5 10 10 

10 1 10 10 15 15 

25 2 10 10 15 15 

50 2 15 20 20 25 

100 2 20 25 3 35 

200 3 20  30 40 

300 3   40 55 

400 3   50 70 

500 3   60 80 

Læu læåüng næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy næåïc láúy tæì 5 - 10% cäng suáút traûm xæí lyï 
(trë säú nhoí duìng cho caïc traûm coï cäng suáút låïn hån 20000 m3/ngaìy). Næåïc doì rè, dæû phoìng coï 
thãø láúy tæì 20 - 30% cäng suáút HTCN. 
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II II II II –––– CHÃÚ ÂÄÜ DUÌNG NÆÅÏC  CHÃÚ ÂÄÜ DUÌNG NÆÅÏC  CHÃÚ ÂÄÜ DUÌNG NÆÅÏC  CHÃÚ ÂÄÜ DUÌNG NÆÅÏC –––– HÃÛ SÄÚ KHÄNG ÂIÃÖU HOAÌ HÃÛ SÄÚ KHÄNG ÂIÃÖU HOAÌ HÃÛ SÄÚ KHÄNG ÂIÃÖU HOAÌ HÃÛ SÄÚ KHÄNG ÂIÃÖU HOAÌ    

1/ CHÃÚ ÂÄÜ DUÌNG NÆÅÏC: 

Chãú âäü duìng næåïc hay læåüng næåïc tiãu thuû tæìng giåì trong ngaìy hoàûc tæìng ngaìy trong 
nàm laì nhæîng thäng säú quan troüng âãø læûa choün cäng suáút maïy båm åí caïc traûm båm vaì xaïc 
âënh dung têch caïc bãø chæïa cuîng nhæ âaìi næåïc trong HTCN. Noï âæåüc xáy dæûng trãn cå såí âiãöu 
tra thæûc nghiãûm cho tæìng âäúi tæåüng hoàûc tæìng khu væûc cáúp næåïc. Chãú âäü duìng næåïc cuía caïc  
âä thë hoàûc khu dán cæ luän dao âäüng, khäng âiãöu hoìa theo thåìi gian. 

2/ HÃÛ SÄÚ KHÄNG ÂIÃÖU HOÌA: 

Âãø biãøu thë sæû dao âäüng trong chãú âäü duìng næåïc cuía caïc âä thë vaì khu cäng nghiãûp 
ngæåìi ta duìng HSKÂH 1 , kyï hiãûu laì K vaì âæåüc phán thaình HSKÂH ngaìy vaì HSKÂH giåì låïn 
nháút vaì nhoí nháút. 

HSKÂH ngaìy låïn nháút (Kngaìy.max) vaì HSKÂH ngaìy nhoí nháút (Kngaìy.min) laì tè säú giæîa 

læåüng næåïc tiãu thuû cuía ngaìy duìng næåïc låïn nháút vaì nhoí nháút so våïi ngaìy duìng næåïc trung 

bçnh trong nàm. Coìn HSKÂH giåì låïn nháút (Kgiåì.max) vaì nhoí nháút (Kgiåì.min) laì tè säú giæîa læåüng 

næåïc tiãu thuû trong giåì duìng næåïc låïn nháút hay nhoí nháút so våïi giåì duìng næåïc trung bçnh 

trong ngaìy. 

Âäúi våïi caïc âä thë vaì khu dán cæ, HSKÂH âæåüc xaïc âënh nhæ sau: 
Kngaìy.max = Qmax.ngaìy / Qtb.ngaìy = 1,2 ÷ 1,4. 

Kngaìy.min = Qmin.ngaìy / Qtb.ngaìy = 0,7 ÷ 0,9. 

Kgiåì.max = Qmax.giåì / Qtb.giåì = αmax.βmax = 1,4 ÷ 3,0 

Kgiåì.min = Qmin.giåì / Qtb.giåì = αmin.βmin = 0,04 ÷ 0,6 

Qmax, Qmin : Læu læåüng tênh toaïn nhiãöu nháút vaì êt nháút cuía ngaìy hoàûc giåì trong nàm.  

Qtb.ngaìy : Læu læåüng næåïc tênh toaïn trong ngaìy duìng næåïc trung bçnh trong nàm. 

α : Hãû säú kãø âãún mæïc âäü tiãûn nghi cuía khu dán cæ vaì caïc âiãöu kiãûn âëa phæång khaïc nhau, coï 

thãø nhæ sau: αmax = 1,4 - 1,5 vaì αmin = 0,4 - 0,6. 

β : Hãû säú kãø âãún säú dán trong khu dán cæ (phuû thuäüc säú dán), láúy theo baíng 8. 

Baíng 8: Hãû säú β 

Säú dán 
(1000ng) 

1 2 4 6 10 20 50 100 300 ≥ 1000 

βmax 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 

βmin 0,1 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 

HSKÂH phuû thuäüc vaìo caïch täø chæïc âåìi säúng xaî häüi, chãú âäü laìm viãûc cuía caïc xê 
nghiãûp cäng nghiãûp , mæïc âäü tiãûn nghi cuía khu dán cæ vaì sæû thay âäøi chãú âäü duìng næåïc cuía 
tæìng nåi. Tiãu chuáøn duìng næåïc caìng cao thç hãû säú khäng âiãöu hoìa caìng tháúp. 

                                                 
1 HSKÂH: hãû säú khäng âiãöu hoaì 
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Âäúi våïi caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp , næåïc duìng cho sinh hoaût haìng ngaìy âæåüc coi nhæ 

thæåìng xuyãn âiãöu hoìa, nãn HSKÂH ngaìy láúy bàòng 1 (Kngaìy = 1), coìn trong mäüt ngaìy thç caïc 

giåì trong ca khäng âãöu nhau nãn HSKÂH giåì khaïc nhau vaì coï thãø láúy Kgiåì = 2,5 - 3,0. 

Næåïc duìng cho saín xuáút phuû thuäüc vaìo dáy chuyãön cäng nghãû saín xuáút nãn HSKÂH 
âæåüc xaïc âënh cho tæìng xê nghiãûp mäüt. 

Chãú âäü duìng næåïc tæìng ngaìy coï thãø biãøu diãùn bàòng biãøu âäö báûc thang, biãøu âäö têch 
phán hoàûc baíng thäúng kã pháön tràm læu læåüng dæûa vaìo HSKÂH giåì. Biãøu âäö phán bäú læu 
læåüng tinh toaïn theo tæìng giåì trong ngaìy âæåüc láûp våïi giaí thiãút ràòng læu læåüng næåïc sæí duûng 
trong tæìng giåì laì khäng thay âäøi, tæïc laì khäng tênh âãún sæû thay âäøi læåüng næåïc sæí duûng trong 
khoaíng mäüt giåì. Âiãöu naìy coï thãø cho pheïp thæûc hiãûn âæåüc vç trong tênh toaïn thiãút kãú xáy dæûng 
caïc cäng trçnh cáúp næåïc âaî coï tênh âãún khaí nàng dæû træî mäüt læåüng næåïc nháút âënh, âaím baío 
thoía maîn âæåüc nhu cáöu cuía ngæåìi tiãu thuû trong suäút thåìi gian hoaût âäüng cuía cäng trçnh âãún 
khi caíi taûo, måí räüng.  

Baíng 9: Phán bäú % læu læåüng theo giåì trong ngaìy: 

Giåì trong  Chãú âäü duìng næåïc (% Q ngaìy âãm) 
ngaìy Kgiåì = 1,25 Kgiåì = 1,35 Kgiåì = 1,50 Kgiåì = 1,70 Kgiåì = 2,0 
0-1 3,35 3,00 1,50 1,00 0,75 

1-2 3,25 3,20 1,50 1,00 0,75 

2-3 3,30 2,50 1,50 1,00 1,00 

3-4 3,20 2,60 1,50 1,00 1,00 

4-5 3,25 3,50 2,50 2,00 3,00 

5-6 3,40 4,10 3,50 3,00 5,50 

6-7 3,85 4,50 4,50 5,00 5,50 

7-8 4,45 4,90 5,50 6,50 5,50 

8-9 5,20 4,90 6,25 6,50 3,50 

9-10 5,05 5,60 6,25 5,50 3,50 

10-11 4,85 4,90 6,25 4,50 6,00 

11-12 4,60 4,70 6,25 5,50 8,50 

12-13 4,60 4,40 5,00 7,00 8,50 

13-14 4,55 4,10 5,00 7,00 6,00 

14-15 4,75 4,10 5,50 5,50 5,00 

15-16 4,70 4,40 6,00 4,50 5,00 

16-17 4,65 4,30 6,00 5,00 3,50 

17-18 4,35 4,10 5,50 6,50 3,50 

19-20 4,30 4,50 4,50 5,00 6,00 

20-21 4,30 4,50 4,00 4,50 6,00 

21-22 4,20 4,80 3,00 3,00 3,00 

22-23 3,75 4,60 2,00 2,00 2,00 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 15 = ÂHBKÂN 

23-24 3,70 3,30 1,50 1,00 1,00 

 
Trãn thæûc tãú, biãøu âäö sæí duûng næåïc trong ngaìy phaín aïnh ráút roî nhæîng sæû kiãûn khaïc 

nhau xaíy ra trong thaình phäú hoàûc khu dán cæ, vê duû trong thåìi gian coï caïc buäøi truyãön hçnh 
hoàûc caïc tráûn thi âáúu thãø thao, trong caïc ngaìy nghè lãù, nghè cuäúi tuáön... læåüng næåïc âæåüc sæí 
duûng cuîng thay âäøi nhiãöu. 

Pháön låïn caïc XNCN, læåüng næåïc sæí duûng háöu nhæ âiãöu hoìa trong ngaìy. Viãûc thay âäøi 
læåüng næåïc sæí duûng thæåìng xaíy ra theo muìa do nhiãût âäü cuía nguäön næåïc thay âäøi vaì sæû cáön 
thiãút phaíi âaím baío hiãûu quaí laìm laûnh cuía caïc thiãút bë theo yãu cáöu. 

 

III III III III –––– CÄNG SUÁÚT CUÍA HTCN & LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CÄNG SUÁÚT CUÍA HTCN & LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CÄNG SUÁÚT CUÍA HTCN & LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CÄNG SUÁÚT CUÍA HTCN & LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN    
Cäng suáút cuía HTCN laì täøng læåüng næåïc do hãû thäúng phaït ra cho táút caí caïc âäúi tæåüng 

tiãu thuû trong mäüt ngaìy âãm (khäng kãø læåüng næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy næåïc vaì læåüng 
næåïc roì rè), âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 

 Qht = Qsh.max + Qk.max , [m3/ngaìy]. 

Qsh.max : Täøng læåüng næåïc duìng cho sinh hoaût trong ngaìy duìng næåïc låïn nháút (nãúu thaình phäú coï 
nhiãöu khu væûc khaïc nhau thç nhu cáöu cuía thaình phäú seî laì täøng nhu cáöu cuía caïc khu væûc). 
Qk.max : Täøng læåüng næåïc duìng cho caïc nhu cáöu khaïc: 

 Qk.max = (Qsx.max + Qtæåïi + Qcc + ...) 

Læu læåüng næåïc tênh toaïn (Qtt) laì læåüng næåïc ngaìy låïn nháút trong nàm, bao gäöm læu 
læåüng næåïc duìng cho sinh hoaût cuía khu dán cæ, læåüng næåïc duìng cho sinh hoaût cuía cäng nhán 
trong caïc XNCN, næåïc tàõm cuía cäng nhán sau ca laìm viãûc, næåïc duìng cho saín xuáút cuía caïc 
XNCN vaì næåïc duìng cho caïc nhu cáöu khaïc. Tæìng loaûi âæåüc tênh nhæ sau: 

a/ Qtt cho sinh hoaût cuía khu dán cæ: 

 Qsh.max = Kngaìy.max.Qtb.ngaìy , [m3/ngaìy]. 

Kngaìy.max : HSKÂH ngaìy låïn nháút. 

Qtb.ngaìy : Læu læåüng næåïc tênh toaïn trung bçnh ngaìy trong nàm cho nhu cáöu sinh hoaût âä thë, 

âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: 

  Qtb.ngaìy = ∑(qi.Ni / 1000) , [m3/ngaìy]. 

qi : Tiãu chuáøn duìng næåïc trung bçnh cuía khu væûc i (xaïc âënh theo tiãu chuáøn 20 TCN33-85) , 
[l/ngæåìi-ngaìy]. 

Ni : Dán säú tênh toaïn khu væûc i , [ngæåìi]. 

b/ Qtt cho nhu cáöu sinh hoaût cuía cäng nhán trong caïc XNCN: 

Qtt.ngaìy = 0,045.N1 + 0,025.N2 , [m3/ngaìy]. 

N1 , N2 : Säú cäng nhán trong caïc phán xæåíng noïng, laûnh cuía XNCN, [ngæåìi]. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 16 = ÂHBKÂN 

c/ Læu læåüng næåïc tàõm sau ca cuía cäng nhán trong caïc XNCN: 

 Qtàõm = 0,3.n.c ,   [m3/ngaìy]. 

n : Säú bäü voìi tàõm hæång sen, phuû thuäüc vaìo säú ngæåìi vaì âiãöu kiãûn vãû sinh trong XNCN. 
c : Säú ca laìm viãûc trong ngaìy. 

d/  Læu læåüng næåïc tênh toaïn cho caïc nhu cáöu khaïc (saín xuáút, tæåïi, chæîa chaïy...): 

 Qk.max = ∑qi.ni/1000 , [m3/ngaìy]. 

qi : Tiãu chuáøn næåïc cho mäüt âån vë saín pháøm hay mäüt âån vë tênh noïi chung (1/saín pháøm). 
ni : Säú saín pháøm hay säú âån vë tênh cuía tæìng loaûi nhu cáöu trãn. 

Trong HTCN, âäúi våïi tæìng haûng muûc cäng trçnh coï læu læåüng tênh toaïn khaïc nhau. Âäúi 
våïi traûm båm cáúp I vaì traûm båm xæí lyï phaíi tênh thãm læåüng næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy 
næåïc vaì læåüng næåïc roì rè, tæïc laì phaíi cäüng thãm vaìo læu læåüng cuía hãû thäúng 25-30% næîa. 
Traûm båm cáúp II thæåìng coï læu læåüng nhoí hån traûm båm cáúp I vç noï laìm viãûc khäng âiãöu hoìa 
trong ngaìy vaì thæåìng baïm saït nhu cáöu duìng næåïc cuía âäúi tæåüng tiãu thuû âãø âåî täún âiãûn nàng 
nãn giæîa chuïng coï bãø chæïa, do âoï læu læåüng tênh toaïn cho traûm båm cáúp II vaì maûng phán phäúi 
thæåìng âæåüc tênh cho 3 træåìng håüp: khi hãû thäúng duìng næåïc nhiãöu nháút (Qmax), khi hãû thäúng 
duìng næåïc êt nháút (Qmin) vaì khi hãû thäúng coï chaïy (Qcc). Læu læåüng tênh toaïn cuía hãû thäúng  khi 
coï chaïy seî bàòng täøng læu læåüng  cuía hãû thäúng trong træåìng håüp duìng næåïc nhiãöu nháút cäüng våïi 
læu læåüng chæîa chaïy, trong âoï læu læåüng næåïc chæîa chaïy xaïc âënh theo cäng thæïc: 

Qcc = 3,6.n.qc  ,   [m3/h] 

n : Säú âaïm chaïy xaíy ra âäöng thåìi. 
qc : Tiãu chuáøn næåïc cho mäüt âaïm chaïy, [l/s]. 
 

IV IV IV IV –––– AÏP LÆÛC CÁÖN THIÃÚT CUÍA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC AÏP LÆÛC CÁÖN THIÃÚT CUÍA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC AÏP LÆÛC CÁÖN THIÃÚT CUÍA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC AÏP LÆÛC CÁÖN THIÃÚT CUÍA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 2222....1111: : : : Aïp læûc cáön thiãút cuía nhaìAïp læûc cáön thiãút cuía nhaìAïp læûc cáön thiãút cuía nhaìAïp læûc cáön thiãút cuía nhaì....    
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Muäún xaïc âënh aïp læûc cuía hãû thäúng cáúp næåïc thç cáön phaíi xaïc âënh aïp læûc cuía ngäi 
nhaì báút låüi nháút (nàòm åí vë trê cao nháút, xa nháút so våïi traûm båm cáúp II). Âäúi våïi ngäi nhaì báút 
låüi, âãø âaím baío váún âãö cáúp næåïc âæåüc bçnh thæåìng thç aïp læûc næåïc cuía âæåìng äúng bãn ngoaìi 
phaíi coï aïp læûc âuí âãø âæa næåïc lãn thiãút bë duìng næåïc cao nháút cuía nhaì. Aïp læûc cáön thiãút cuía 
âæåìng äúng bãn ngoaìi nhaì âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 

Hct = Hhh + Htd + H ,   [m] 

Hhh : Chiãöu cao hçnh hoüc cuía thiãút bë láúy næåïc åí vë trê báút låüi cuía ngäi nhaì báút låüi:         
 Hhh = h1 + (n-1).h2 + h3    ,    [m]. 

h1 : Chiãöu cao nãön nhaì táöng 1 so våïi âæåìng äúng bãn ngoaìi, [m]. 
h2 : Chiãöu cao tæìng táöng nhaì, [m]. 
h3 : Chiãöu cao âàût thiãút bë vãû sinh so våïi nãön nhaì åí táöng cao nháút,  [m]. 
n : Säú táöng nhaì. 
Ht : Aïp læûc tæû do (traìn dæ) cuía thiãút bë vãû sinh åí vë trê báút låüi nháút,  [m]. 
H : Täøn tháút aïp læûc tæì âiãøm láúy næåïc âãún thiãút bë vãû sinh báút låüi,  [m]. 

Theo tiãu chuáøn 20TCN 33-85, nhaì 1 táöng phaíi coï Hct>=10, trong træåìng håüp âàûc biãût 
cho pheïp Hct>=7m; nhaì 2 táöng Hct=12m; nhaì 3 táöng Hct=16m vaì tiãúp tuûc âoï khi tàng 1 táöng thç 
aïp læûc cáön thiãút tàng thãm 4m næîa. 

Ngoaìi ra, coï thãø xaïc âënh Hct theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: Hct = 4.(n+1). 

Aïp læûc cáön thiãút cuía XNCN saín xuáút âæåüc xaïc âënh theo yãu cáöu cäng nghãû saín xuáút. 

Thäng thæåìng, Hct seî do traûm båm cáúp II taûo ra. Âäúi våïi HTCN coï âaìi âäúi diãûn, aïp læûc 
cáön thiãút naìy seî do caí traûm båm cáúp II vaì âaìi næåïc taûo ra. 

 

V V V V ---- LIÃN HÃÛ VÃÖ MÀÛT A LIÃN HÃÛ VÃÖ MÀÛT A LIÃN HÃÛ VÃÖ MÀÛT A LIÃN HÃÛ VÃÖ MÀÛT AÏP LÆÛC GIÆÎA CAÏC CÏP LÆÛC GIÆÎA CAÏC CÏP LÆÛC GIÆÎA CAÏC CÏP LÆÛC GIÆÎA CAÏC CÄNGÄNGÄNGÄNG TRÇNH TRONG HÃÛ  TRÇNH TRONG HÃÛ  TRÇNH TRONG HÃÛ  TRÇNH TRONG HÃÛ 
THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCTHÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCTHÄÚNG CÁÚP NÆÅÏCTHÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC    

Giæîa caïc cäng trçnh trong HTCN ngoaìi mäúi liãn hãû vãö màût læu læåüng nhæ âaî nãu 
trong caïc muûc trãn coìn coï sæû liãn hãû chàût cheî vãö màût aïp læûc. Âãø âaím baío cung cáúp næåïc âæåüc 

liãn tuûc thç aïp læûc cuía båm hoàûc chiãöu cao âaìi næåïc phaíi âuí âãø âæa næåïc tåïi vë trê báút låüi nháút 
cuía maûng, tæïc laì ngäi nhaì åí xa nháút, cao nháút so våïi traûm båm, âaìi næåïc, âäöng thåìi phaíi coï 

mäüt aïp læûc tæû do cáön thiãút âãø âæa næåïc âãún caïc thiãút bë vãû sinh åí vë trê báút låüi nháút cuía ngäi nhaì 
(tæïc laì âaím baío aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì báút låüi). 

Ta seî khaío saït mäúi liãn hãû vãö màût aïp læûc giæîa ngäi nhaì báút låüi, âaìi næåïc vaì traûm båm 
cáúp II åí 3 træåìng håüp sau âáy:  - Khi âaìi næåïc åí âáöu maûng læåïi. 

    - Khi âaìi næåïc åí cuäúi maûng læåïi. 
    - Khi hãû thäúng coï chaïy. 
 
 
 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 
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1/ KHI ÂAÌI NÆÅÏC ÅÍ ÂÁÖU MAÛNG LÆÅÏI: 

Khi âaìi næåïc åí âáöu maûng læåïi thç nãúu båm âæa âæåüc næåïc lãn âaìi thç hoaìn toaìn cáúp 
âæåüc næåïc cho ngäi nhaì báút låüi, vç váûy chè cáön xaïc âënh aïp læûc næåïc cuía båm âæa lãn âaìi. Coìn 
âäúi våïi âaìi næåïc phaíi coï âuí âäü cao cáön thiãút âãø cáúp cho ngäi nhaì báút låüi duìng næåïc mäüt caïch 
bçnh thæåìng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 2222....2222: : : : Aïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí âáöu maûng....    

Tæì så âäö trãn ta coï thãø tênh âæåüc chiãöu cao âàût âaìi (Hâ) vaì aïp læûc cäng taïc cuía maïy 
båm åí traûm båm II (Hb) theo cäng thæïc sau: 

 Hâ = Hct + h1 + Znh - Zâ   , [m]. 
 Hb = Hâ + hâ + h2 + h3 + Zâ - Zb , [m]. 

Hct : Aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì báút låüi, [m]. 
Znh, Zâ, Zb : Cäút màût âáút cuía ngäi nhaì báút låüi, nåi âàût âaìi vaì nåi âàût traûm båm, [m]. 
h1: täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng äúng tæì âaìi âãún ngäi nhaì báút låüi, [m]. 
h2 : täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng äúng tæì båm âãún âaìi, [m]. 
h3 : täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng äúng huït (tæì bãø chæïa âãún traûm båm), [m]. 
hâ : chiãöu cao pháön chæïa næåïc trong báöu âaìi, [m]. 

Âaìi thæåìng âàût åí nhæîng âiãøm cao, caìng cao so våïi âiãøm A thç caìng kinh tãú vç giaï 
thaình xáy dæûng seî giaím, täøn tháút aïp læûc seî êt hån vaì nàng læåüng båm cuîng seî êt hån. Khi tênh 
toaïn, nãúu choün âæåüc âiãøm âàût âaìi næåïc maì coï Hâ = 0 thç luïc âoï âaìi næåïc seî laì mäüt bãø chæïa âàût 
sãût trãn màût âáút. 

2/ KHI ÂAÌI NÆÅÏC ÅÍ CUÄÚI MAÛNG LÆÅÏI: 

Coï hai træåìng håüp phaíi tênh toaïn: âoï laì khi hãû thäúng duìng næåïc nhiãöu nháút vaìo caïc giåì 
cao âiãøm (Qmax) vaì khi hãû thäúng duìng næåïc êt nháút (Qmin). 

h2 

hâ 

h1 

Hb 
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a/ Khi hãû thäúng duìng næåïc nhiãöu nháút (Qmax):  

Khi thaình phäú duìng nhiãöu næåïc, båm vaì âaìi cuìng coï nhiãûm vuû cáúp næåïc cho nhaì. Taûi 
vë trê báút låüi a, næåïc âæåüc cáúp tæì hai phêa: tæì traûm båm II vaì tæì âaìi. Maûng læåïi âæåüc chia thaình 
hai pháön theo mäüt ranh giåïi khäng cäú âënh do chãú âäü tiãu thuû næåïc thay âäøi theo thåìi gian. 
Khi tênh toaïn cáön choün ngäi nhaì báút låüi trãn âæåìng ranh giåïi âoï âãø tçm aïp læûc cáön thiãút cuía noï 
(Hct). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 2222....3333: : : : Aïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi âaìi åí cuäúi maûng....    

Sau khi xaïc âënh âæåüc täøn tháút aïp læûc trong maûng, biãút cäút màût âáút åí âiãøm báút låüi, nåi 
âàût âaìi vaì traûm båm cáúp II, ta coï thãø xaïc âënh âæåüc chiãöu cao cuía âaìi (Hâ) vaì aïp læûc cuía maïy 
båm åí traûm båm cáúp II (Hb) theo caïc cäng thæïc sau: 

 H â = Hct + h1 + Znh - Zâ   ,   [m]. 

 Hb(Qmax) = Hct + h2 + h3 + Znh - Zb ,   [m]. 

h1 : täøn tháút aïp læûc tæì âaìi âãún nhaì báút låüi, [m]. 
h2 : täøn tháút aïp læûc tæì båm âãún nhaì báút låüi, [m]. 
h3 : täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng äúng huït tæì bãø âãún båm, [m]. 
Znh, Zâ, Zb : cäút màût âáút cuía nhaì, âaìi vaì båm, [m]. 

b/ Khi hãû thäúng duìng næåïc êt nháút (Qmin):  

Khi thaình phäú duìng êt næåïc (ban âãm), mäüt pháön næåïc do traûm båm cáúp cho sinh hoaût 
cuía thaình phäú coìn mäüt pháön dæ thæìa chaíy xuyãn qua maûng lãn âaìi âãø dæû træî. Båm phaíi coï âuí 
aïp læûc âãø âæa næåïc lãn âaìi, âæåìng âo aïp seî laì mäüt âæåìng däúc liãn tuûc tæì traûm båm âãún âaìi, luïc 
âoï aïp læûc cuía båm seî laì: 

 Hb(Qmin) = Hâ + hâ + h4+ Zâ - Zb    ,   [m]. 

h4 :  täøn tháút aïp læûc trong maûng tæì traûm båm âãún âaìi,  [m]. 
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3/ TRÆÅÌNG HÅÜP HÃÛ THÄÚNG COÏ CHAÏY: 

Khi xeït mäúi liãn hãû vãö màût aïp læûc giæîa caïc cäng trçnh trong hãû thäúng khi coï chaïy ta 
cuîng  phaíi xem âaìi åí âáöu hay cuäúi maûng læåïi vaì hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy laì aïp læûc cao 
hay tháúp. 

Hãû thäúng thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy aïp læûc cao laì hãû thäúng maì khi coï chaïy thç aïp læûc 
cáön thiãút åí caïc hoüng chæîa chaïy ngoaìi phäú phaíi âuí sæïc træûc tiãúp dáûp tàõt caïc âaïm chaïy åí âiãøm 
cao vaì xa nháút trong nhaì báút låüi, tæïc laì hãû thäúng phaíi coï aïp læûc thàõng âæåüc sæïc caín trong caïc 
äúng vaíi ga vaì taûo ra âæåüc cäüt næåïc âàûc coï aïp læûc täúi thiãøu 10m åí âáöu voìi phun chæîa chaïy taûi vë 
trê báút låüi nháút cuía hãû thäúng. Aïp læûc naìy seî do caïc båm chæîa chaïy âàût sàôn åí traûm båm cáúp II 
taûo ra. Hãû thäúng naìy êt duìng vç khäng kinh tãú, chi phê âiãûn nàng cao, âæåìng äúng låïn,... âäi khi 
sæí duûng trong caïc hãû thäúng cáúp næåïc cäng nghiãûp. 

Hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy aïp læûc tháúp laì hãû thäúng maì khi coï chaïy thç aïp læûc cáön 
thiãút âãø dáûp tàõt caïc âaïm chaïy seî do caïc maïy båm chæîa chaïy cuía caïc âäüi læu âäüng chæîa chaïy 
taûo ra, coìn aïp læûc åí caïc hoüng chæîa chaïy ngoaìi phäú chè cáön ≥ 10m (trong træåìng håüp âàûc biãût 
cho pheïp >7m) âãø giuïp båm chæîa chaïy thàõng âæåüc sæïc caín thuíy læûc ban âáöu vaì traïnh viãûc taûo 
ra chán khäng trong maûng læåïi âæåìng äúng, næåïc báøn seî chui vaìo... Âäúi våïi caïc khu dán cæ 
thæåìng sæí duûng hãû thäúng chæîa chaïy aïp læûc tháúp naìy. 

Theo qui âënh chung, khi thiãút kãú HTCN, caïc âaïm chaïy âæåüc tênh trong nhæîng giåì cao 
âiãøm våïi giaí thiãút laì xaíy ra åí âiãøm báút låüi nháút cuía hãû thäúng. Âæåìng kênh caïc äúng trong maûng 
læåïi âæåüc tênh toaïn våïi chãú âäü cäng taïc bçnh thæåìng. Khi cung cáúp thãm læu læåüng âãø chæîa 
chaïy thç váûn täúc chuyãøn âäüng cuía næåïc trong äúng seî tàng lãn vaì nhæ váûy täøn tháút aïp læûc trong 
maûng cuîng seî tàng lãn. 

Ta chè khaío saït dæåïi âáy chãú âäü cäng taïc cuía hãû thäúng chæîa chaïy aïp læûc tháúp. 

a/ Khi âaìi åí âáöu maûng læåïi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 2222....4444: : : : Aïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí âáöu maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí âáöu maûng....    

Giaí sæí trong træåìng håüp bçnh thæåìng, taûi âiãøm báút låüi a cáön aïp læûc cáön thiãút laì Hct. 
Âæåìng âo aïp laì âæåìng 1. Cho ràòng taûi âiãøm a coï chæîa chaïy seî láúy næåïc åí hoüng chæîa chaïy cuîng 

hâ 

1 

2 
3 

Hâ 

Hct 

a Hcc=10m 

Za Zb Zâ 
0,00 
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taûi âiãøm a våïi aïp læûc Hcc laì 10m. Vç trong thåìi gian coï chaïy læu læåüng næåïc trong hãû thäúng 
tàng lãn, täøn tháút aïp læûc trong äúng vaì trong maûng tàng lãn, kãút quaí laì täøng täøn tháút trong maûng 
khi coï chaïy seî låïn hån täøng täøn tháút khi bçnh thæåìng, âæåìng âo aïp 2 seî däúc hån âæåìng 1. 

Phuû thuäüc vaìo mäúi liãn hãû giæîa aïp læûc cáön thiãút Hct luïc bçnh thæåìng vaì aïp læûc chæîa 
chaïy Hcc cuîng nhæ phuû thuäüc vaìo täøng täøn tháút aïp læûc trong maûng giæîa hai træåìng håüp âoï, 
âæåìng âo aïp 2 coï thãø nàòm cao hån hoàûc tháúp hån âaìi næåïc. 

Nãúu cao hån thç âaìi phaíi âoïng laûi, nãúu khäng thç maïy båm seî khäng taûo ra âæåüc aïp læûc 
cáön thiãút âãø chäúng chaïy maì aïp læûc cao nháút cuía maûng luïc âoï laì mæûc næåïc trong âaìi. 

Nãúu âæåìng âo aïp tênh toaïn khi coï chaïy nàòm dæåïi mæûc næåïc trong âaìi (âæåìng 3) thç âaìi 
seî khäng phaíi âoïng laûi. 

Coìn aïp læûc båm chæîa chaïy læu âäüng (Hb.cc) phuû  thuäüc vaìo chiãöu cao nåi xaíy ra chaïy, 
vaìo aïp læûc cáön thiãút Hct cuía maûng, vaìo täøn tháút aïp læûc trong maûng khi bçnh thæåìng vaì khi coï 
chaïy. Noï coï thãø låïn hån, bàòng hoàûc âäi khi tháúp hån aïp læûc cuía hãû thäúng khi bçnh thæåìng. 

Trong thåìi gian coï chaïy traûm båm phaíi cung cáúp cho hãû thäúng læåüng næåïc âuí âãø thoía 
maîn caí nhu cáöu sinh hoaût vaì nhu cáöu chæîa chaïy. Læåüng næåïc dæû træî chæîa chaïy thæåìng chæïa 
trong bãø chæïa næåïc saûch. 

b/  Khi âaìi åí cuäúi maûng læåïi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 2222....5555: : : : Aïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí cuäúi maûngAïp læûc hãû thäúng cáúp næåïc khi coï chaïy, âaìi åí cuäúi maûng....    

Trong hãû thäúng coï âaìi âäúi diãûn, caïc âiãøm báút låüi khi coï chaïy thæåìng nàòm åí gáön âaìi. 

Vç aïp læûc chæîa chaïy Hcc < Hct < Hâ (do læu læåüng tàng lãn, täøng täøn tháút aïp læûc tàng lãn) nãn 
khi coï chaïy, âaìi seî däúc hãút næåïc trong thåìi gian âáöu. Vç thãú traûm båm phaíi cung cáúp âuí læu 

læåüng täøng cäüng duìng cho sinh hoaût låïn nháút vaì læu læåüng chæîa chaïy, tæïc laì: 

 QTB2 = QSH.max + Qcc 

 Hb = Hcc + hcc + Zcc - Zb ,   [m]. 

QTB2 : læu læåüng do traûm båm 2 cung cáúp. 

hâ 

Hb 

Hâ 

Khi Qmax 

Khi coï 

Hct a 

Zcc Zb Zâ 

Hcc 
Hct 

0,00 

hcc 
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QSH.max : læu læåüng duìng cho sinh hoaût låïn nháút. 
Qcc : læu læåüng duìng âãø chæîa chaïy. 
Hb : aïïp læûc cuía traûm båm cáúp 2, [m]. 
Hcc : aïp læûc chæîa chaïy, [m]. 
hcc : täøn tháút aïp læûc khi coï chaïy, [m]. 
Zcc, Zb : Cäút màût âáút nåi coï chaïy vaì nåi âàût maïy båm åí traûm båm 2, [m]. 
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I I I I ---- NGUÄÖN NÆÅÏC CUNG C NGUÄÖN NÆÅÏC CUNG C NGUÄÖN NÆÅÏC CUNG C NGUÄÖN NÆÅÏC CUNG CÁÚPÁÚPÁÚPÁÚP    
Thæåìng coï 3 loaûi sau: 
 - Nguäön næåïc ngáöm. 
 - Nguäön næåïc màût. 
 - Nguäön næåïc mæa. 

1/ NGUÄÖN NÆÅÏC NGÁÖM: 

Næåïc ngáöm âæåüc taûo båíi næåïc mæa hoàûc næåïc säng tháúm qua caïc låïp âáút taûo thaình, 
caïc haût váût liãûu trong âáút seî loüc saûch nguäön næåïc, âoï laì caïc haût caït, soíi, cuäüi,... Tuy nhiãn cuîng 
coï nhæîng haût váût liãûu caín næåïc nhæ âáút seït, âáút thët. 

 
Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....1111: : : : Næåïc ngáömNæåïc ngáömNæåïc ngáömNæåïc ngáöm....    

 
Tuìy theo âäü sáu cuía giãúng maì seî thu âæåüc 2 loaûi næåïc ngáöm sau: 

���� Næåïc ngáöm khäng aïp: Khi giãúng coï âäü sáu 3-10m, laì næåïc ngáöm maûch näng (vë 
trê A). Loaûi naìy træî læåüng êt, chëu nhiãöu aính hæåíng cuía thiãn nhiãn, hay bë nhiãùm báøn. 

���� Næåïc ngáöm coï aïp: Khi khoan åí âäü sáu trãn 20m, træî læåüng næåïc nhiãöu hån, cháút 
læåüng täút hån. Taûi B vaì C seî coï aïp, taûi vë trê D seî coï giãúng phun do aïp læûc tæì 2 phêa. 

Låïp âáút caín næåïc  

Låïp âáút chæïa næåïc  Chiãöu chaíy næåïc ngáöm  

C 

A 

B 

 D 
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Næåïc ngáöm coï æu âiãøm ráút trong saûch (haìm læåüng càûn nhoí, êt vi truìng...) xæí lyï âån 
giaín nãn giaï thaình reí . Nhæng viãûc thàm doì thæåìng láu, khoï khàn, âäi khi chæïa nhiãöu sàõt vaì 
âäúi våïi caïc vuìng ven biãøn thç thæåìng bë nhiãùm màûn nãn xæí lyï phæïc taûp. 

� Hiãûn nay næåïc ngáöm thæåìng âæåüc æu tiãn choün laìm nguäön næåïc âãø cáúp cho sinh 
hoaût, àn uäúng. 

2/ NGUÄÖN NÆÅÏC MÀÛT:  

Næåïc màût cuîng do mæa cung cáúp. ÅÍ mäüt säú nåi thç do hiãûn tæåüng tan tuyãút taûo ra. 
Thæåìng coï caïc loaûi sau: 

���� Næåïc säng: thæåìng coï læu læåüng låïn, dãù khai thaïc, âäü cæïng vaì haìm læåüng sàõt nhoí. 
Nhæng haìm læåüng càûn cao, nhiãöu vi truìng nãn giaï thaình xæí lyï âàõt. Noï thæåìng coï sæû thay âäøi 
låïn theo muìa vãö nhiãût âäü, læu læåüng, mæïc næåïc vaì nhiãût âäü. 

���� Næåïc suäúi: Muìa khä ráút trong, læu læåüng nhoí, muìa luî læu læåüng låïn, coï nhiãöu caït 
soíi. 

���� Næåïc häö, âáöm: tæång âäúi trong, tuy nhiãn chuïng coï âäü maìu khaï cao do aính hæåíng 
cuía rong, rãu vaì caïc thuíy sinh váût. 

3/ NGUÄÖN NÆÅÏC MÆA: 

Laì loaûi næåïc âæåüc sæí duûng nhiãöu nháút åí caïc vuìng cao, caïc haíi âaío. Næåïc mæa tæång 
âäúi trong saûch, cháút læåüng phuû thuäüc vaìo âäü saûch khäng khê, noï coï thãø mang theo buûi hoàûc 
mang tênh axêt do hìoìa tan mäüt säú khê ä nhiãùm. Næåïc mæa thiãúu caïc muäúi khoaïng cáön thiãút cho 
sæû phaït triãøn cå thãø con ngæåìi vaì suïc váût. 

 

II II II II ---- CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC NGÁÖMC NGÁÖMC NGÁÖMC NGÁÖM    

1/ GIÃÚNG KHÅI: 

Giãúng khåi laì cäng trçnh thu næåïc ngáöm maûch näng, coï âæåìng kênh 0,8-2m vaì chiãöu 
sáu 3-20m, phuûc vuû cáúp næåïc cho mäüt gia âçnh hay mäüt säú âäúi tæåüng duìng næåïc nhoí. Khi cáön 
læåüng næåïc låïn hån thç coï thãø xáy dæûng mäüt nhoïm giãúng khåi näúi vaìo giãúng táûp trung bàòng 
caïc äúng xi phäng, hoàûc giãúng coï âæåìng kênh låïn våïi caïc äúng nan quaût coï läù, âàût trong låïp âáút 
chæïa næåïc âãø táûp trung næåïc vãö giãúng. 

Næåïc chaíy vaìo giãúng coï thãø tæì âaïy hoàûc tæì thaình bãn qua caïc khe håí åí thaình hoàûc 
qua caïc äúng bã täng xäúp duìng laìm thaình giãúng. Thaình giãúng coï thãø xáy bàòng gaûch, bã täng xè, 
bã täng âaï häüc, âaï ong... tuìy theo váût liãûu âëa phæång. Khi gàûp âáúït dãù suût låí ngæåìi ta duìng caïc 
kháøu giãúng bàòng bã täng, gaûch, äúng saình... våïi chiãöu cao 0,5-1m räöi âaïnh tuût tæìng kháøu giãúng 
xuäúng cho nhanh choïng vaì an toaìn. Caïc kháøu giãúng näúi våïi nhau bàòng væîa ximàng. 

Âãø traïnh næåïc mæa chaíy trãn màût keïo theo cháút báøn chui vaìo giãúng, phaíi laït nãön vaì 
xáy båì xung quanh giãúng cao hån màût âáút chæìng 0,8m âäöng thåìi phaíi boüc âáút seït daìy 0,5m 
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xung quanh thaình giãúng tæì màût âáút xuäúng tåïi âäü sáu 1,2m. Vë trê giãúng nãn choün åí gáön nhaì 
nhæng phaíi caïch xa chuäöng nuäi suïc váût, häú xê täúi thiãøu laì 7-10m. 

2/ ÂÆÅÌNG HÁÖM NGANG THU NÆÅÏC: 

Âoï laì loaûi cäng trçnh thu næåïc ngáöm maûch näng våïi cäng suáút låïn hån tæì vaìi chuûc 
âãún vaìi tràm meït khäúi ngaìy. 

Noï gäöm mäüt hãû thäúng äúng thu næåïc nàòm ngang âàût trong låïp chæïa næåïc, coï âäü däúc âãø 
tæû chaíy vãö giãúng táûp trung. 

Trãn âæåìng äúng cæï khoaíng 25-50m laûi xáy dæûng mäüt giãúng thàm âãø kiãøm tra næåïc 
chaíy, láúy càûn vaì thäng håi. ÄÚng thu næåïc thæåìng chãú taûo bàòng saình hoàûc bã täng coï läù 
d=8mm hoàûc khe våïi kêch thæåïc 10-100mm. Ngoaìi ra coï thãø xãúp âaï dàm, âaï taíng thaình haình 
lang thu næåïc, xung quanh coï låïp boüc bàòng âaï dàm, cuäüi, soíi âãø ngàn caït chui vaìo. 

 

 
Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....2222: : : : Âæåìng háöm ngang thu næåïcÂæåìng háöm ngang thu næåïcÂæåìng háöm ngang thu næåïcÂæåìng háöm ngang thu næåïc....    

3/ GIÃÚNG KHOAN: 

Giãúng khoan laì cäng trçnh thu næåïc ngáöm maûch sáu våïi cäng suáút låïn tæì 5-500 l/s sáu 
vaìi chuûc âãún vaìi tràm meït, coï âæåìng kênh 100-600mm. 

Giãúng khoan coï thãø laì giãúng hoaìn chènh (khoan âãún låïp âáút caïch næåïc); giãúng khäng 
hoaìn chènh (khoan âãún læng chæìng låïp âáút chæïa næåïc); giãúng coï aïp vaì giãúng khäng aïp... 

Khi cáön thu læåüng næåïc låïn ngæåìi ta duìng mäüt nhoïm giãúng khoan. Trong træåìng håüp 
naìy caïc giãúng seî bë aính hæåíng láùn nhau khi laìm viãûc âäöng thåìi. 

Giãúng khoan thæåìng coï caïc bäü pháûn chênh sau âáy: 

���� Cæía giãúng hay miãûng giãúng: Duìng âãø theo doîi, kiãøm tra sæû laìm viãûc cuía giãúng. 
Trãn cæía giãúng laì âäüng cå vaì äúng âáøy âæa næåïc tåïi cäng trçnh xæí lyï, ngoaìi ra coìn coï nhaì bao 
che, baío vãû. 

���� Thán giãúng (coìn goüi laì äúng vaïch): laì caïc äúng theïp khäng gè näúi våïi nhau bàòng 
màût bêch, ren hoàûc haìn. Ngoaìi ra coìn duìng äúng bã täng cäút theïp näúi våïi nhau bàòng äúng läöng. 

c/ Bàòng âaï taíng 
xãúp 

b/ Bàòng äúng 
khoan läù 

a/ Bàòng âaï dàm, 
cuäüi soíi 

Âáút nguyãn 
thäø 

Âáút seït 

Caït 
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ÄÚng vaïch coï nhiãûm vuû chäúng nhiãùm báøn vaì chäúng suût låí giãúng. Bãn trong äúng vaïch åí phêa 
trãn laì caïc guäöng båm näúi våïi âäüng cå âiãûn bàòng truûc âæïng. Coï thãø duìng täø maïy båm vaì âäüng 
cå nhuïng chçm. 

���� ÄÚng loüc: hay coìn goüi laì bäü pháûn loüc cuía 
giãúng khoan: âàût træûc tiãúp trong âáút chæïa næåïc âãø 
thu næåïc vaìo giãúng vaì ngàn khäng cho buìn caït chui 
vaìo giãúng. ÄÚng loüc âæåüc chãú taûo nhiãöu kiãøu våïi caïc 
kãút cáúu khaïc nhau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trãn hçnh veî 3.4 giåïi thiãûu mäüt kiãøu äúng loüc thäng thæåìng aïp duûng cho táöng chæïa 
næåïc laì caït thä, cåî haût 0,5-1mm. Noï bao gäöm mäüt äúng theïp coï caïc läù khoan d=5-25mm vaì 
chiãöu daìi gáúp 15-20 láön chiãöu räüng. Bãn ngoaìi äúng laì låïp dáy âäöng ngàn caïch coï âæåìng kênh 
d=2-6mm, quáún theo hçnh xoàõn äúc vaì ngoaìi cuìng boüc læåïi âan bàòng âäöng hoàûc theïp khäng gè 
coï d=0,25-1mm. 

Khi låïp âáút chæïa næåïc laì cuäüi soíi, caït to thç khäng cáön læåïi boüc ngoaìi, ngæåüc laûi khi 
låïp âáút chæïa næåïc laì caït mën thç ngoaìi læåïi âan coìn phaíi boüc soíi phêa ngoaìi. 

Thay cho äúng theïp khoan läù coï thãø duìng äúng bàòng caïc thanh theïp haìn laûi hoàûc duìng 
äúng phibrä ximàng, äúng cháút deío coï chám läù hoàûc khe laìm äúng loüc. 

���� ÄÚng làõng: åí cuäúi äúng loüc daìi 2-10m âãø giæî laûi càûn caït chui vaìo giãúng. Khi thau ræía 
giãúng låïp càûn, caït naìy seî âæåüc âæa lãn khoíi màût âáút. 

Âãø traïnh nhiãùm báøn cho giãúng båíi næåïc màût tháúm vaìo, ngæåìi ta thæåìng boüc âáút seït 
xung quanh äúng vaïch daìy khoaíng 0,5m våïi chiãöu sáu täúi thiãøu laì 3m kãø tæì màût âáút xuäúng. 

Ngæåìi ta coìn duìng giãúng khoan âæåìng kênh nhoí (d=42-49mm) làõp båm tay, båm âiãûn 
våïi læu læåüng 2m3/h. 

 
 

1- Âäüng cå âiãûn 
2- ÄÚng âáøy 
3- Nhaì bao che 
4- ÄÚng vaïch 
5- ÄÚng loüc 
6- ÄÚng làng 

 

1 2 

4 

3 

6 

5 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....3333: : : : Giãúng khoanGiãúng khoanGiãúng khoanGiãúng khoan....    

 
1- ÄÚng theïp khoan  
       läù hoàûc khe 
2- Dáy âäöng 
3- Læåïi âan 

1 

2 

3 

 Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....4: 4: 4: 4:     ÄÚng loüc.ÄÚng loüc.ÄÚng loüc.ÄÚng loüc.    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 27 = ÂHBKÂN 

III III III III ---- CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC MÀÛTC MÀÛTC MÀÛTC MÀÛT    
Thæåìng âoï laì cäng trçnh thu næåïc säng, phaíi âæåüc âàût åí âáöu nguäön næåïc, phêa trãn 

khu dán cæ vaì khu cäng nghiãûp theo chiãöu chaíy cuía säng. Vë trê håüp lyï nháút laì nåi båì säng vaì 
loìng säng äøn âënh coï âiãöu kiãûn âëa cháút cäng trçnh täút, coï âuí âäü sáu cáön thiãút âãø láúy næåïc træûc 
tiãúp tæì säng khäng phaíi dáùn âi xa. Thæåìng cäng trçnh thu âæåüc bäú trê åí phêa loîm cuía båì säng, 
tuy nhiãn phêa loîm thæåìng bë soïi låí nãn cáön phaíi gia cäú båì. 

Cäng trçnh thu næåïc säng thæåìng chia ra caïc loaûi sau âáy: 
 - Cäng trçnh thu næåïc båì säng. 
 - Cäng trçnh thu næåïc loìng säng. 
 - Cäng trçnh thu næåïc hçnh âáúu. 

1/ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC BÅÌ SÄNG: 

Aïp duûng khi båì däúc, næåïc åí båì sáu vaì thæåìng xáy dæûng chung våïi traûm båm cáúp I 
nãn coìn goüi laì cäng trçnh thu næåïc loaûi kãút håüp . Khi âiãöu kiãûn âëa cháút åí båì xáúu thç traûm båm 
cáúp I âàût taïch råìi åí xa båì vaì goüi laì cäng trçnh thu næåïc loaûi phán ly . 

 

             
Cäng trçnh thu næåïc båì säng thæåìng chia ra nhiãöu gian âãø âaím baío cáúp næåïc liãn tuûc 

khi thau ræía, sæía chæîa. Mäùi gian chia ra ngàn thu, ngàn huït. Næåïc tæì säng vaìo ngàn thu qua 
caïc cæía thu næåïc: cæía phêa trãn thu næåïc mæa luî, cæía phêa dæåïi thu næåïc muìa khä. Ngàn thu 
coìn goüi laì ngàn làõng vç åí âáy mäüt pháön caïc haût càûn, caït, phuì sa trong næåïc âæåüc giæî laûi. ÅÍ cæía 
thu næåïc coï âàût caïc song chàõn laìm bàòng caïc thanh theïp d=10-16mm caïch nhau 40-50mm âãø 
ngàn caïc váût näøi trãn säng (raïc ræåíi, cuíi, cáy...) khoíi âi vaìo cäng trçnh thu. Tæì ngàn thu næåïc 

Mæûc næåïc muìa 
mæa 

Mæûc næåïc muìa khä 

1- Nhaì bao che   6- Læåïi chàõn raïc 
2-Ngàn thu næåïc   7- Traûm båm 
3- Ngàn huït   8- ÄÚng huït 
4- Cæía thu næåïc muìa luî  9- ÄÚng âáøy 
5- Cæía thu næåïc muìa khä 

1 

2 3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....5555: : : : Cäng trçnh thu næåïc båì sängCäng trçnh thu næåïc båì sängCäng trçnh thu næåïc båì sängCäng trçnh thu næåïc båì säng....    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 28 = ÂHBKÂN 

qua caïc læåïi chàõn âãø vaìo ngàn huït laì nåi bäú trê caïc äúng huït cuía maïy båm. Læåïi chàõn thæåìng 
laìm bàòng caïc såüi dáy theïp d=1-1,5mm våïi kêch thæåïc màõt læåïi tæì 2×2 âãún 5×5mm âãø giæî caïc 
raïc ræåíi, rong rãu coï kêch thæåïc nhoí åí trong næåïc. Täúc âäü næåïc chaíy qua song chàõn thæåìng tæì 
0,4 âãún 0,8m/s, qua læåïi chàõn tæì 0,2 âãún 0,4m/s. 

2/ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC LOÌNG SÄNG: 

Cäng trçnh thu loìng säng aïp duûng khi båì thoaíi, næåïc näng, mæïc næåïc dao âäüng låïn. 

Khaïc våïi loaûi cäng trçnh thu næåïc loaûi båì säng, cäng trçnh thu næåïc loìng säng khäng 
coï cæía thu næåïc åí båì ( hoàûc chè thu næåïc åí båì vaìo muìa luî), maì âæa ra giæîa säng, räöi duìng äúng 
dáùn næåïc vãö ngàn thu âàût åí båì. Cæía thu næåïc loìng säng coìn goüi laì hoüng thu næåïc thæåìng laì 
phãùu hoàûc äúng loe, âáöu bët song chàõn vaì âæåüc cäú âënh dæåïi âaïy säng bàòng hãû thäúng coüc gäù 
hoàûc bã täng. 

ÅÍ chäù bäú trê hoüng thu phaíi coï phao cåì baïo hiãûu âãø traïnh cho taìu beì âi laûi khäng va 
chaûm vaìo. 

 

1 

2 3 

4 

5 6 

8 

9 

1

11 

7 

1- Nhaì bao che  7- Læåïi chàõn raïc 
2-Ngàn thu næåïc  8- Cåì baïo hiãûu 
3- Ngàn huït  9-Taûm båm 
4- Hoüng thu næåïc   10- ÄÚng huït 
5- Gäúi âåî   11- ÄÚng âáøy 
6- ÄÚng dáùn næåïc  

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 3333....6666: : : : Cäng trçnh thu næåïc loìng sängCäng trçnh thu næåïc loìng sängCäng trçnh thu næåïc loìng sängCäng trçnh thu næåïc loìng säng....    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 29 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII    ---- TÊNH CHÁÚT NÆÅÏC TH TÊNH CHÁÚT NÆÅÏC TH TÊNH CHÁÚT NÆÅÏC TH TÊNH CHÁÚT NÆÅÏC THIÃN NHIÃN VAÌ CAÏC IÃN NHIÃN VAÌ CAÏC IÃN NHIÃN VAÌ CAÏC IÃN NHIÃN VAÌ CAÏC YÃU CÁÖU VÃÖ CHÁÚT YÃU CÁÖU VÃÖ CHÁÚT YÃU CÁÖU VÃÖ CHÁÚT YÃU CÁÖU VÃÖ CHÁÚT 
LÆÅÜNG NÆÅÏCLÆÅÜNG NÆÅÏCLÆÅÜNG NÆÅÏCLÆÅÜNG NÆÅÏC    

1/ TÊNH CHÁÚT CUÍA NÆÅÏC: 

a/ Vãö phæång diãûn lyï hoüc: 

�  Nhiệt độ: phụ thuộc vào mùa và loại nguồn 

 - Nước mặt: 4 – 40
0
C, phụ thuộc vào t

0
 không khí và sự thay đổi theo độ sâu nguồn 

nước. 

 - Nước ngầm: Có nhiệt độ tương đối ổn định 17 – 27
0
C 

   Nhiệt độ được xác định bằng nhiệt kế. 

�  Độ đục : Biểu thị lượng các chất lơ lửng (cát, sét, bùn, các hợp chất hữu cơ…) có trong 

nước. Đơn vị: mg/l. 

�  Độ trong : 

 - Đo bằng phương pháp Sneller: đổ nước vào bình thủy tinh cao 30cm, ở đáy có chữ 
tiêu chuẩn màu đen. 

 - Đo bằng phương pháp Diener: bình thủy tinh cao 350mm, ở đáy có chữ thập đen 

rộng 1mm, trên nền trắng, được chiếu sáng bằng 1 bóng điện 300W. 

 Độ trong được đo bằng cột nước tối đa mà qua nó từ trên nhìn xuống người ta đọc 

được chữ tiêu chuẩn hoặc dấu thập. 

�  Độ màu :  

Do các chất gumid, hợp chất keo của sắt, do nhiễm bẩn bởi các loại nước thải hay do 

sự phát triển của rong tảo. 

 Độ màu được xác định bằng phương pháp so màu theo thang Platin – coban và tính 

bằng độ. 

�  Mùi và vị : 

 - Mùi: do nguồn tự nhiên tạo ra như mụi bùn, đất sét, vi sinh vật phù du cỏ dại hay xác 

súc vật…có thể do nguồn nhân tạo như clo, phenol, nước thải…xác định bằng ngửi. 

 - Vị: do các chất hòa tan trong nước tạo ra. Xác định bằng nếm. Phân biệt làm 5 cấp: 

rất yếu, yếu, rõ, rất rõ, mạnh. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 30 = ÂHBKÂN 

b/ Vãö phæång diãûn hoaï hoüc: 

�  Cặn toàn phần (mg/l): bao gồm tất cả các chất vô cơ và hữu cơ có trong nước, không kể 
các chất khí. Xác định bằng máy đo nhanh hoặc đun cho bay hơi 1 dung tích nước nguồn nhất 

định ở nhiệt độ 105 – 110 
0
C cho đến khi trọng lượng không đổi. 

�  Độ cứng của nước (mgđl/l): độ cứng của nước do hàm lượng Ca
2+ và Mg

2+ hòa tan trong 

nước tạo ra. 

 - Độ cứng cacbonat do muối Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 

 - Độ cứng không cacbonat do muối SO4

2-
, Cl

-
, NO3

- của Ca
2+

, Mg
2+

 

 Độ cứng được đo bằng độ Đức (1 độ Đức tương ứng với 10mg CaO hay 9,19mg MgO 

trong 1 lít nước). 

�  Độ pH : đặc trưng bởi ion H
+
 trong nước ( pH = - lg[H

+
]) 

  pH < 7: nước có tính acid 

  pH = 7: nước có tính trung hòa 

  pH > 7: nước có tính bazơ 

�  Độ kiềm (mg đl/l): đặc trưng bởi các muối như bicacbonat, gumat, cacbonat, hyđrat…phân 

biệt độ kiềm theo tên gọi của muối. 

�  Độ oxy hóa (mg O2/l): đặc trưng bởi nồng độ các chất hữu cơ hòa tan và 1 số chất vô cơ dễ 
oxy hóa. 

�  Hàm lượng sắt và mangan: 

�  Các hợp chất Nitơ: NH3, NO2

-
 , NO3

-
  sự có mặt của các hợp chất này chứng tỏ về mức độ 

nhiễm bẩn của nước thải vào nguồn nước. 

�  Các chất độc: As, Cu, Pb, Zn… 

c/ Vãö phæång diãûn vi truìng: 

� Vi trùng hiếu khí (con/l). 

� Vi trùng kỵ khí (clostridia). 

� Chỉ số coli (Eschirichia col): biểu thị có hay không có vi trùng gây bệnh đường ruột trong 

nước. 

 Ví dụ: Nước dùng cho sinh hoạt 

 - Mùi, vị ở 20
0
C: không 

 - Độ màu theo thang màu Platin – coban: 10
0
 

 - Độ đục, hàm lượng cặn: 5mg/l 

 - pH: 6,5 – 8,5 

 - Hàm lượng sắt: 0,3mg/l 

 - Hàm lượng mangan: 0,2mg/l 

 - Độ cứng: 12
0
 Đức 

1/ YÃU CÁÖU VÃÖ CHÁÚT LÆÅÜNG NÆÅÏC: 
 - Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống phải trong sạch, không độc hại, không chứa các 

vi trùng gây bệnh. 

 - Yêu cầu chất lượng nước cấp cho các nhu cầu sản xuất đa dạng tùy thuộc vào tính 

chất của quá trình sản xuất. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 31 = ÂHBKÂN 

IIIIIIII    ---- CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CAÏC PHÆÅNG PHAÏP    VAÌ CAÏC SÅ VAÌ CAÏC SÅ VAÌ CAÏC SÅ VAÌ CAÏC SÅ ÂÄÖ CÄNG NGHÃÛ LAÌM ÂÄÖ CÄNG NGHÃÛ LAÌM ÂÄÖ CÄNG NGHÃÛ LAÌM ÂÄÖ CÄNG NGHÃÛ LAÌM SAÛCH SAÛCH SAÛCH SAÛCH 
NÆÅÏCNÆÅÏCNÆÅÏCNÆÅÏC    

1/ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP XÆÍ LYÏ NÆÅÏC: 
 Trên thực tế người ta thường phải thực hiện các quá trình xử lý như làm trong và khử 
màu, khử sắt, khử trùng và các quá trình xử lý đặc biệt khác như làm mềm, làm nguội, khử 
muối… 

 Các quá trình xử lý trên có thể thực hiện theo các phương pháp sau: 

 - Phương pháp cơ học: Song và lưới chắn rác, lắng tự nhiên, lọc qua lưới. 

 - Phương pháp lý học: Khử trùng bằng tia tử ngoại, làm nguội nước. 

 - Phương pháp hóa học: Keo tụ bằng phèn, khử trùng bằng clor, làm mềm nước bằng 

vôi. 

2/ CAÏC DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ XÆÍ LYÏ NÆÅÏC: 
 Tập hợp các công trình và thiết bị để thực hiện quá trình xử lý nước theo một hoặc 

một số phương pháp gọi là dây chuyền công nghệ xử lý nước. Tùy thuộc vào chất lượng nước 

nguồn và yêu cầu chất lượng nước cấp mà có các dây chuyền công nghệ sản xuất khác nhau. 

a/ Så âäö cäng nghãû duìng hoaï cháút âãø keo tuû, duìng bãø loüc cháûm: 
  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Sơ đồ công nghệ không dùng hóa chất để keo tu 

 
     Áp dụng cho nguồn nước có hàm lượng cặn lơ lửng nhỏ hơn hoặc bằng 50mg/l, độ màu  

không lớn hơn 50
0
coban và công suất của trạm bé không lớn hơn một ngàn m

3
/ng.đ , quản lý 

thủ công hay cơ giới. 

     Về nguyên tắc không khử được độ màu. 

b/ Så âäö cäng nghãû duìng hoaï cháút keo tuû: 

� Sơ đồ cơ bản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Sơ đồ sử dụng hóa chất cơ bản. 

 

Áp dụng: sơ đồ trên áp dụng cho nguồn nước có hàm lượng cặn lơ lửng và độ màu bất 

kỳ với các trạm có công suất bất kỳ, thường ≥ 20.000 m
3
/ngđ với các mức cơ giới hóa khác 

nhau, có thể tự động hoàn toàn. 

Bể lọc chậm 
Bể chứa nước sạch Trạm bơm cấp II 

 

 

  Nước nguồn 
MLCN 

Cl2 

MLCN 
Bể 

trộn 

Bể phản 

ứng 

Bể 

lắng 

Bể lọc 

trọng 

lực 

Bể chứa 

nước sạch 

Nước nguồn 

Cl2 

Phèn 

TB 

II 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 32 = ÂHBKÂN 

� Sơ đồ công nghệ sử dụng bể trộn và bể lọc tiếp xúc: 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4-3: Sơ đồ sử dụng bể trộn đứng và bể lọc tiếp xúc 

 
Áp dụng cho nguồn nước có hàm lượng căn lơ lửng nhỏ hơn 150mg/l, độ màu nhỏ 

hơn 150
0
 coban và trạm có công suất bất kỳ. 

c/ Så âäö cäng nghãû xæí lyï næåïc ngáöm: 

� Khử sắt bằng làm thoáng đơn giản và lọc nhanh: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4-5: Khử sắt bằng làm thoáng đơn giản và lọc nhanh 

      Phạm vi áp dung: 

 - Hàm lượng sắt ≤ 15 mg/l 

 - Độ ôxi hóa ≤ [0,15(Fe
2+

).5] mg/l O2 

 - NH
+

4
 < 1mg/l 

 - Độ màu ≤ 15
0
 

 - PH sau làm thoáng ≥ 6,8 

- Độ kiềm còn lại trong nước  > (1+ )
28

Fe
2+

mgđl/l 

 �  Sơ đồ 2: Giàn mưa - lắng tiếp xúc - lọc 

Phạm vi áp dụng: 

 + CFe ≤ 25 mg/l 

 + Nước sau làm thoáng: PH ≥ 6,8; Ki ≥ 2mgđl/l; H2S<0,2mg/l; 

     NH4 < 1mg/l 

 + Trạn xử lý có công suất bất kỳ 

 

 

 

 

 

Hình 4-6: Khử sắt bằng làm thoáng , lắng tiếp xúc và lọc 

Bể lọc 

tiếp xúc 

Bể chứa nước 

sạch 
Trạm 

bơm II 

 

  Nước nguồn 
MLCN 

Cl2 

Bể trộn 

đứng có 

tách khí 

MLCN 
Bể lọc 

nhanh 

Bể chứa nước 

sạch 
Trạm 

bơm II 

 

 

  Nước nguồn 

Cl2 

Làm 

thoáng 

đơn 

giản 

Cl
2 

Làm 

thoáng 

Bể lắng 

tiếp xúc 

Bể lọc 

trọng lực 

Bể chứa 

nước sạch 

Nước nguồn TB 

II 
MLCN 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 33 = ÂHBKÂN 

�  Sơ đồ 3: Thùng quạt gió - lắng tiếp xúc  - lọc 

Áp dụng: Trạm xử lý có công suất vừa và lớn và có hàm lượng sắt cao  

 

 

 

 

 

Hình 4-7: Khử sắt bằng thùng quạt gió , lắng tiếp xúc và lọc 

 

IIIIIIIIIIII    ––––    KEO TUÛ & CAÏC CÄNG KEO TUÛ & CAÏC CÄNG KEO TUÛ & CAÏC CÄNG KEO TUÛ & CAÏC CÄNG TRÇNH KEO TUÛTRÇNH KEO TUÛTRÇNH KEO TUÛTRÇNH KEO TUÛ    

1/ KEO TUÛ: 
Cặn bẩn trong nước thiên nhiên thường là hạt cát, sét, bùn, sinh vật phù du, sản phẩm 

phân hủy của các chất hữu cơ... Các hạt cặn lớn có khả năng tự lắng trong nước, còn cặn bé ở 

trạng thái lơ lửng. Trong kỹ thuật xử lý nước bằng các biện pháp xử lý cơ học như lắng tĩnh, 

lọc chỉ có thể loại bỏ những hạt có kích thước lớn hơn 10
-4 

mm, còn những hạt cặn có d<10
-4 

mm phải áp dụng xử lý bằng phương pháp lý hóa. 

Đặc điểm cơ bản của hạt cặn bé là do kích thước vô cùng nhỏ nên có bề mặt tiếp xúc 

rất lớn trên một đơn vị thể tích, các hạt cặn này dễ dàng hấp thụ, kết bám với các chất xung 

quanh hoặc lẫn nhau để tạo ra bông cặn to hơn. Mặt khác các hạt cặn đều mang điện tích và 

chúng có khả năng liên kết với nhau hoặc đẩy nhau bằng lực điện từ. Tuy nhiên trong môi 

trường nước, do các loại lực tương tác giữa các hạt cặn bé hơn lực đẩy do chuyển động nhiệt 

Brown nên các hạt cặn luôn luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng. 

Bằng việc phá vở trạng thái cân bằng động tự nhiên của môi trường nước, sẽ tạo các 

điều kiện thuận lợi để các hạt cặn kết dính với nhau thành các hạt cặn lớn hơn và dễ xử lý 

hơn. Trong công nghệ xử lý nước là cho theo vào nước các hóa chất làm nhân tố keo tụ các 

hạt cặn lơ lửng 

 * Hóa chất sử dụng: 

 - Phèn nhôm : Al2(SO4)3.18H2O 

 - Phèn sắt : FeSO4.7H2O, FeCl3.6H2O 

 * Cơ chế : Khi cho phèn vào nước 

 - Phèn nhôm : 

 Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al
2+

 + 3SO4

2-
 + 6H

+ 
+ 6OH

-
 = Al(OH)3↓ + 2H2SO4  

            Bông kết tủa 

 - Phèn sắt : 

 Fe
2+

 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H
+
 

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 

 FeCl3 + 3H2O = Fe
3+

 + 3Cl
-
 + 3H

+ 
+ 3OH

- 
= Fe(OH)3 + 3HCl 

 Fe(OH)3 , Al(OH)3  là các hạt keo nhỏ có khả năng hấp phụ các hạt lơ lửng và có kích 

thước bé lên bề mặt của mình, rồi dính kết dần lên  tạo thành những bông cặn có thể giữ lại ở 
bể lắng và lọc. 

 

 

Thùng 

quạt gió 

Bể lắng 

tiếp xúc 

Bể lọc 

trọng lực 

Bể chứa 

nước sạch 

Nước nguồn TB 

II 
MLCN 

Cl
2 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 34 = ÂHBKÂN 

2/ CAÏC CÄNG TRÇNH KEO TUÛ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4-8: Sơ đồ các công trình của giai đoạn keo tụ 

a/ Cäng trçnh chuáøn bë hoaï cháút: 

 - Thùng hòa trộn phèn : hòa trộn sơ bộ phèn với nước. 

 - Thùng dung dịch (bể tiêu thụ) : Pha theo đúng nồng độ tính toán. 

 - Thiết bị định lượng phèn 

b/ Bãø träün: 

 Mục tiêu của quá trình trộn là đưa các phần tử hóa chất vào trạng thái phân tán đều 

trong môi trường nước trước khi phản ứng keo tụ xảy ra, đồng thời tạo điều kiện tiếp xúc tốt 

nhất giữa chúng với các thành phần tham gia phản ứng. 

Hiệu quả của quá trình trộn phụ thuộc vào cường độ và thời gian khuấy trộn. 

Thời gian khuấy trộn hiệu quả được tính cho đến lúc hóa chất đã phân tán đều vào 

nước và đủ để hình thành các nhân keo tụ nhưng không quá lâu làm ảnh hưởng đến các phản 

ứng tiếp theo. Trong thực tế thời gian hòa trộn hiệu quả từ 3 giây đến 2 phút. 

Quá trình trộn được thực hiện bằng các công trình trộn, theo nguyên tắc cấu tạo và vận 

hành được chia ra: 

* Trộn thủy lực: về bản chất là dùng các vật cản để tạo ra sự xáo trộn trong dòng chảy 

của hỗn hợp nước và hóa chất.  Trộn thủy lực có thể thực hiện trong: 

- Ống đẩy của trạm bơm nước thô 

- Bể trộn có vách ngăn 

- Bể trộn đứng 

* Trộn cơ khí: dùng năng lượng của cánh khuấy để tạo ra dòng chảy rối. 

c/ Bãø phaín æïng: 

Hiệu quả quá trình keo tụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Với mỗi nguồn nước cụ thể 

sau khi đã xác định liều lượng và loại phèn sử dụng thì hiệu quả keo tụ chỉ phụ thuộc vào 

cường độ khuấy trộn G và thời gian hoàn thành phản ứng tạo bông cặn T. Thực tế 2 đại lượng 

này được xác định bằng thực nghiệm. 

Quá trình hình thành bông cặn thường cần có G = 30 - 70s
-1

, thời gian phản ứng từ 15 

- 35’. 

1- Bãø hoìa träün pheìn. 
2- Thuìng dung dëch 
3- Thiãút bë âënh læåüng pheìn 
4- Bãø hoìa träün pheìn+næåïc  
5- Bãø phaín æïng 
6- Bãø làõng bäng càûn 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 35 = ÂHBKÂN 

         Thường dùng cac bể phản ứng thủy lực (ngăn phản ứng có vách ngăn ngang hoặc bể 
phản ứng xoáy – ngăn phản ứng kết hợp với bể lắng đứng) hay bể phản ứng có máy khuấy. 

IVIVIVIV    ––––    LÀÕNGLÀÕNGLÀÕNGLÀÕNG    
Lắng là một khâu xử lý quan trọng trong công nghệ xử lý nước. Là giai đoạn làm sạch 

sơ bộ trước khi đưa nước vào bể lọc để hoàn thành quá trình làm trong nước. Dựa trên nguyên 

lý rơi theo trọng lực, việc làm lắng có thể loại bỏ từ 90-99% lượng chất bẩn chứa trong nước.  

Nguyên tắc : Nước được chảy từ tử qua bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực bản thân 

cac hạt cặn sẽ rơi xuống đáy bể. 

 Theo chuyển động của nước người ta chia làm 3 loại bể lắng 

 - Bể lắng ngang 

 - Bể lắng đứng 

 - Bể lắng ly tâm 

 Ngoài 3 loại bể lắng trên hiện nay người ta còn sử dụng cyclon thủy lực để lắng sơ bộ 
nước có độ đục theo chu kỳ (tách cát có kích thước lớn) hoặc sử dụng bể lắng trong có tầng 

cặn lơ lửng : nước chuyển động từ dưới lên trên với tốc độ thích hợp, trong bể dần dần hình 

thành một tầng cặn lơ lửng. Tầng cặn này có khả năng hấp phụ các hạt keo, cặn trong nước 

làm cho nước trong. 

1/ BÃØ LÀÕNG NGANG: 
Bể lắng ngang có dạng hình chữ  nhật, có thể làm bằng gạch hoặc bêtông cốt thép.  

Sử dụng cho các trạm xử lý có Q > 300 m
3
/ngđ đối với trường hợp xử lý nước có dùng 

phèn và áp dụng với công suất bất kỳ cho trạm xử lý không dùng phèn.  

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-9: Cấu tạo bể lắng ngang 

  

(1) Ống dẫn nước từ bể phản ứng sang  

(2) Máng phân phối nước  

(3) Vách phân phối đầu bể  

(4) Vùng lắng  

(5) Vùng chứa cặn  

(6) Vách ngăn thu nước cuối bể  

(7) Máng thu nước  

(8) Ống dẫn nước sang bể lọc  

(9) Ống xả cặn.  

(2) 

(4) 

(5) 

(3) (6) (7) 

(8) 

(9) 

(1) 

Bể  

phản  

ứng 

Sang bể lọc 3 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 36 = ÂHBKÂN 

* Cấu tạo: bể giống chứa hình chữ nhật. Nước chuyển động trong bể theo chiều ngang.  

Bể lắng ngang gồm 4 bộ phận chính :  

- Bộ phận phân phối nước vào bể  

- Vùng lắng cặn  

- Hệ thống thu nước đã lắng  

- Hệ thống thu xả cặn Bể lắng ngang thường chia làm nhiều ngăn, chiều rộng mỗi ngăn 

từ 3 ÷6m. Chiều dài bể không qui định. Khi bể có chiều dài quá lớn có thể cho nước chảy 

xoay chiều. Để giảm bớt diện tích bề mặt xây dựng có thể xây dựng bể lắng nhiều tầng (2,3 

tầng).  

      Các thông số của bể lắng ngang. 

 Vra

 
= 5 – 10  mm/s  

 u = 0,12 – 0,6 mm/s  

 H = 2 – 3,5 mm/s 

 
H

L
 ≥ 10 

2/ BÃØ LÀÕNG ÂÆÏNG: 
Bể lắng đứng nước chuyển động theo phương thẳng đứng từ dưới lên trên, còn các hạt 

cặn rơi ngược chiều với chiều chuyển động của  dòng nước từ trên xuống.  

Bể lắng đứng thường có mặt bằng hình vuông hoặc hình tròn, được sử dụng cho trạm có 

công suất nhỏ (Q ≤3000 m
3
/ngđ). Bể lắng đứng thường kết hợp với bể phản ứng xoáy hình 

trụ.  

Bể có thể xây bằng gạch hoặc bêtông cốt thép. Ống trung tâm có thể là thép cuốn hàn 

điện hay bê tông cốt thép.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-10: Cấu tạo bể lắng đứng 

 

Sang bể lọc nhanh 

(1) (2) 

40-60
o 

D 

(5) (6) 

(7) 

(4) 

h3 

H2=H1 

h1 (8) 

(3) 

Nước từ bể  

trộn tới 

(1) Năng phản ứng xoáy  

(2) Vùng lắng  

(3) Vùng chứa cặn  

(4) Ống nước và  

(5) Vòi phun  

(6) Máng thu  

(7) Ông nước ra  

(8) Ống xả cặn 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 37 = ÂHBKÂN 

 Nguyên tắc làm việc: Nước chảy vào ống trung tâm giữa bể (ngăn phản ứng) đi xuống 

dưới vào bể lắng. Nước chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, cặn rơi từ trên xuống đáy bể. 

Nước đã lắng trong được thu vào máng vòng bố trí xung quanh thành bể và đưa sang bể lọc.  

         Các thông số của bể: 

 v = 0,5 – 0,7 mm/s 

 D ≤ 10 m 

 
H

D
 = 1,5 - 2 

 * Áp dụng cho các trạm có Q ≤ 1000 m
3
/ngđ và xử lý có dùng phèn. 

3/ BÃØ LÀÕNG LY TÁM: 
Bể lắng li tâm có dạng hình tròn, đường kính từ 5m trở lên. Thường dùng để sơ lắng 

nguồn nước có hàm lượng cặn cao, Co > 2000 mg/l. Áp dụng cho trạm có công suất lớn Q ≥ 

30.000 m
3
/ngđ.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nguyên tắc làm việc: Nước cần xử lý theo ống trung tâm vào ngăn phân phối, phân phối 

đều vào vùng lắng. Nước từ vùng lắng chuyển động từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Cặn 

được lắng xuống đáy. Nước trong thì được thu vào máng vàng vào máng tập trung theo đường 

ống sang bể lọc.  

Để thu bùn có thiết bị gạt cặn gồm dầm chuyển động theo ray vòng tròn. Dầm treo giàn 

cào thép có các cánh gạt ở phía dưới. Nhờ những cánh gạt này, cặn lắng ở đáy được gạt vào 

phễu và xả ra ngoài theo ống xả cặn.  

        Các thông số của bể. 

 D ≤  50 m 

 H = 1,5 – 2,5 ở thành 

 H = 3 – 5 ở trung tâm 

 Hiệu suất lắng thấp 40 – 80% 

 

 

(4) 

(2) 

(5) 

(6) 
(1) 

Nước từ bể 

trộn tới  

1. Ống dẫn vào  

2. Máng thu nước  

3. Cánh gạt bùn bằng cao su  

4. Hệ thống cào bùn  

5. Ống dẫn nước sang bể lọc  

6. Ống xả cặn  

Hình 4-11: Sơ đồ cấu tạo bể lắng ly tâm 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 38 = ÂHBKÂN 

VVVV    ––––    LOÜCLOÜCLOÜCLOÜC    
 Là giai đoạn cuối cùng của quá trình làm trong thực hiện trong các bể lọc bằng cách 

cho nước đi qua lớp vật liệu lọc – thường là cát thạch anh dày 0,7 – 1,3m; cỡ hạt 0,5 – 1mm 

hoặc than gầy đập vụn hoặc ăng – tơ – ra – xit. Để giữ cho cát khỏi đi theo nước vào các ống 

thu nước, dưới lớp cát người ta đổ 1 lớp đỡ bằng cuội hoặc đá dăm.  

 * Phân loại : 

 - Theo tốc độ lọc 

 + Bể lọc chậm : tốc độ lọc 0,1 – 0,3 m
3
/h 

• Ưu điểm : nước trong, thời gian công tác lâu, 1 – 2 tháng mới rửa 1lần 

• Nhược điểm : Tốc độ lọc chậm, kích thước bể lớn, giá thành xây dựng cao, 

quản lý vất vả. 

* Áp dụng cho các trạm có công suất nhỏ. 

+ Bể lọc nhanh : Tốc độ lọc nhanh 6 – 10 m
3
/h. Các hạt cặn được giữ lại nhờ lực dính 

của nó với các hạt cát. 

• Ưu điểm : Kích thước bể nhỏ, giá thành xây dựng rẻ. 

• Nhược điểm : Chóng bẩn, phải tẩy rửa luôn (1 ngày đêm phải rửa 1 – 3 lần). 

Rửa bể thường được cơ giới hóa, bơm nước cho chảy ngược chiều với vận tốc 

gấp 7 – 10 lần khi lọc với cường độ rửa 10 – 15 m
2
 diện tích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-12: Sơ đồ cấu tạo của bể lọc nhanh trọng lực 

 

 1. Ống dẫn nước vào bể lọc;    2. Máng dẫn nước 

            3. Máng phân phối phụ;          4. Vật liệu lọc 

5.Vật liệu đỡ;      6. Tấm đan có khe lỗ đỡ vật liệu lọc 

 7.Đường dẫn nước sang bể chứa nước sạch. 

 8. đường ống cấp nước rửa bể lọc;   9. Ống rửa nước xả lọc. 

 10. Van xả nước lọc đầu.;   11. Cửa quản lý. 

 12. Hầm thu nước;    13.Ống cấp gió rửa lọc 

 

 - Phân loại theo áp lực : 

 + Bể lọc hở trọng lực 

  + Bể lọc áp lực 

3

2

4

5

6

1

9

8
13

10
7

12

11
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 - Phân loại theo chiều dòng nước :  

 + Bể lọc xuôi 

 + Bể lọc ngược 

 + Bể lọc 2 chiều  

- Phân loại theo số lượng vật liệu lọc:    

 + 1 lớp 

 + 2 lớp 

 + nhiều lớp 

 - Phân loại theo độ lớn hạt vật liệu lọc: 

 + Bể lọc hạt bé 

 + Bể lọc hạt trung 

 + Bể lọc hạt thô 

- Phân loại theo nguyên tắc:  

 + Lọc lưới 

 + Lọc  qua vật liệu xốp 

 + Lọc qua vật liệu hạt 

 

VIVIVIVI    ––––    KHÆÍ TRUÌNGKHÆÍ TRUÌNGKHÆÍ TRUÌNGKHÆÍ TRUÌNG    
Sau khi qua bể lắng, bể lọc phần lớn vi trùng ở trong nước đa bị giữ lại (90%) và bị 

tiêu diệt. Tuy nhiên để đảm bảo hoàn toàn vệ sinh phải khử trùng nước. 

 * Các cách  khử trùng: 

 1. Nhiệt : Đun nước ở nhiệt độ ≥ 75
0
C trong nước 

 2. Dùng tia tử ngoại : Dùng loại đèn phát ra tia tử ngoại để diệt trùng. Phương pháp 

này đơn giản nhưng thiết bị đắt tiền, hay hỏng và tốn điện (10 – 30Kw/1000m
3
). 

 3. Dùng ôzôn : Đưa ôzôn vào nước         tạo [O]         diệt trùng 

 4. Dùng sóng siêu âm : Dùng thiết bị phát ra song siêu âm tần số 500KHz 

  Vi trùng bị tiêu diệt. 

 5. Phương pháp clo hóa : Sử dụng clor hoặc hợp chất của clor như clorua vôi, zaven 

NaOCl. 

 - Đưa clorua vôi vào nước : 

 2CaOCl2             Ca(OCl)2  + CaCl2 

 Ca(OCl)2  + CO2 + H2O          CaCO3 + 2HOCl acid hypoclorit (oxh mạnh) 

- Đưa clor vào nước : 

Cl2 + H2O           HOCl + HCl 

HOCl          H
+
 + Ocl

-
 

   ion hypoclorit (oxh rất mạnh) 

Clor hay clorua vôi thường đưa vào đường ống dẫn nước từ bể lọc sang bể chứa nước 

ngầm với liều lượng 0,5 – 1 mg/l, lượng clor thừa không được vượt quá 0,3 – 0,5 mg/l. 

Để phản ứng hoàn toàn xảy ra, thời gian tiếp xúc giữa dung dịch clo và nước lớn 30 
phút. 

Điện phân muối ăn NaCl tạo ra Cl2, Cl2 hòa vào dung dịch NaOH tạo thành nước 

zaven đi vào khử trùng. 

NaCl + H2O               2H
+
  + Cl

-
 + NaOCl         Na

+
  +  Cl

- 
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VIIVIIVIIVII    ––––    KHÆÍ TRUÌNG SÀÕT TROKHÆÍ TRUÌNG SÀÕT TROKHÆÍ TRUÌNG SÀÕT TROKHÆÍ TRUÌNG SÀÕT TRONG NÆÅÏCNG NÆÅÏCNG NÆÅÏCNG NÆÅÏC    

1/ KHÆÍ SÀÕT BÀÒNG LAÌM THOAÏNG: 
 - Sắt trong nước ngầm thường ở dạng Fe(OH)2. Muốn khử sắt người ta cho nước tiếp 

xúc với không khí để oxy hóa Fe
2+ thành Fe

3+ 

 - Dùng dàn mưa (tháp tiếp xúc) : Nước từ giếng khoan bơm lên cao cho chảy vào 

máng răng cưa hoặc ống châm lỗ tạo mưa. Theo chiều mưa rơi đặt các tấm chắn, khi nước rơi 

đặt các tấm ván trực tiếp vào nước và quá trình oxy hóa được thực hiện.  

 - Thùng quạt gió : không khí vào nhờ quạt gió, thường làm thoáng nhân tạo. Ứng dụng 

cho trạm có công suất bé. 

 - Nếu CFe ≤ 9 mg/l : thực hiện phun mưa (làm thoáng) trực tiếp trên bể lọc. 

2/ KHÆÍ SÀÕT BÀÒNG LAÌM THOAÏNG ÂÅN GIAÍN & LOÜC: 
 Cho nước tràn qua miệng ống đặt cao hơn bể lọc chừng 0,5m. 

 Áp dụng  CFe ≤ 9 mg/l , Ph > 6,8   , Fe
3+ 

/Fe
TP

 ≤ 30% 

 Trường hợp pH thấp phải đưa vôi vào để kiềm hóa 

 

0,3÷0,4m

0,3÷ 0,4m

 

 

Hình 4-13: Khử sắt bằng làm thoáng và lọc. 

2/ KHÆÍ SÀÕT DUÌNG HOAÏ CHÁÚT: 

a/ Khæí sàõt bàòng cháút oxy hoaï maûnh: 

 Các chất oxi hoá mạnh thường sử dụng để khử sắt là: Cl2, KMnO4, O3…Khi cho các 

chất oxi hoá mạnh vào nước, phản ứng diễn ra: 

 2Fe
2+

 + Cl2 + 6H2O = 2Fe(OH)3 + Cl
-
 + 6H

+
 

 3Fe
2+

 + KMnO4 + 7H2O = 3Fe(OH)3 + MnO2 + K
+
 + 5H

+
 

 Trong phản ứng, để oxi hoá 1mg Fe
2+

 cần 0,64 mgCl2 hoặc 0,94mg KMnO4 và đồng 

thời độ kiềm của nước giảm đi 0,018mgđl/l. 

 So sánh với phương pháp khử sắt bằng làm thoáng, dùng chất oxi hoá mạnh phản ứng 

xảy ra nhanh hơn, pH môi trường thấp hơn (pH<6). Trong nước có tồn tại các hợp chất như: 

H2S, NH3 thì chúng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình khử sắt. 

 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 41 = ÂHBKÂN 

b/ Khæí sàõt bàòng väi: 

 Khử sắt bằng vôi thường kết hợp với quá trình làm ổn định nước hoặc làm mềm nước. 

 Quá trình khử sắt bằng vôi xảy ra theo 2 trường hợp: 

 - Trường hợp nước có oxi hòa tan: 

   4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O + 4Ca(OH)2 → 4Fe(OH)3↓ + 4Ca(HCO3)2 

 - Trường hợp nước không có oxi hòa tan: 

   Fe(HCO3)2 + Ca(OH)2 → FeCO3 + CaCO3 + H2O 

c/ Caïc phæång phaïp khæí sàõt khaïc: 

� Khử sắt bằng trao đổi cation: 

 Cho nước đi qua lớp vật liệu lọc có khả băng trao đổi iôn. Các ion H
+
 và Na

+
 có trong 

thành phần vật liệu lọc sẽ trao đổi với ion Fe
2+

 có trong nước, kết quả Fe
2+

 được giữ lại trong 

lớp vật liệu lọc. 

   2[K]Na + Fe(HCO3)2 → [K]2Fe + 2NaHCO3 

   2[K]H + Fe(HCO3)2 → [K]2Fe + H2CO3 

 Cation được tái sinh bằng HCl, NaCl 

  HCl  + [K]2Fe → [K]H + FeCl2 

  NaCl + [K]2Fe  → [K]Na + FeCl2 

 Phương pháp này đem lại hiệu quả khử sắt cao, thường sử dụng cho nguồn nước có 

chứa Fe
2+

 ở dạng hòa tan. Dùng kết hợp với làm mềm nước. Chi phí cho khử Fe
2+ 

bằng trao 

đổi cation giá khá đắt. 

� Khử sắt bằng điện phân: Dùng cực âm bằng sắt, nhôm, cực dương bằng đồng, bạch kim 

hay đồng mạ kền. 

� Khử sắt bằng phương pháp vi sinh vật: Cấy các mầm khuẩn sắt trong lớp cát lọc của bể 

lọc. 

� Khử sắt ngay trong lòng đất: Dựa trên nguyên tắc, các ion Ca
2+

, Mg
2+

 gắn trên khoáng vật 

của tầng đất đá chứa nước có khẳnng trao đổi ion với các ion Fe
2+

 của nước ngầm. 

VIIIVIIIVIIIVIII    ––––    KHÆÍ MANGANKHÆÍ MANGANKHÆÍ MANGANKHÆÍ MANGAN    
Mangan thường tồn tại song song với sắt ở dạng iôn Mn

2+
 trong nước ngầm và dạng 

keo hữu cơ trong nước mặt. Do đó việc khử mangan thường được tiến hành đồng thời với khử 

sắt. 

Mangan ở dạng hòa tan Mn
2+

 khi bị ôxi hóa chuyển dần thành Mn
3+

 và Mn
4+

 ở dạng 

hyđroxit kết tủa: 

 2Mn(HCO3)2 + O2 + 6H2O → 2Mn(OH)4 + 4H
+
 + 4HCO

−

3
 

Quá trình khử mangan phụ thuộc vào pH của nước. Thực nghiệm cho thấy nếu PH <8 

và không có chất kết xúc tác thì quá trình oxi hóa Mn
2+

 rất chậm. Độ PH tối ưu: 8,5 ÷ 9,0. 

Tương tự như với sắt, qui trình khử mangan cơ bản cũng bao gồm các khâu làm 

thoáng, lắng, lọc. Trong quá trình lọc, hạt lọc được phủ dần 1 lớp Mn(OH)4 diện tích âm, lớp 

mn(OH)4 có tác dụng như chất xúc tác hấp thị các ion Mn
2+

 và ỗi hóa nó theo phương trình 

Mn(OH)4 + Mn(OH)2 → 2Mn(OH)3 
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4Mn(OH)3 + O2 + H2O → 4Mn(OH)4 

Lớp phủ Mn(OH)4 lại tham gia vào phản ứng mới cứ như vậy tạo ra 1 chu trình phản 

ứng liên tục. Như vậy hiệu quả khử mangan lại phụ thuộc vào lớp phủ Mn(OH)4 do chính quá 

tình khử tạo ra trên bề mặt hạt cát lọc. 

Trong thực tế để đưa bể lọc vào chế độ hoạt động ổn định, cần pha thêm nước dung 

dịch KMnO4 với liều lượn 1-3mg/l vài ngày đầu hoặc nâng PH lên trên 9. 

Công nghệ khử Mangan: 

1/ KHÆÍ MANGAN BÀÒNG LAÌM THOAÏNG: 
-Sơ đồ 1: làm thoáng tự nhiên hoặc làm thoáng cưỡng bức, lắng tiếp xúc, lọc 1 lớp vật 

liệu lọc. 

Áp dụng: hàm lượng mangan trong nước nhỏ và tồn tại dưới dạng Mn
2+ 

hòa tan. Vật 

liệu lọc dùng cát thạch anh dày 1,2 ÷ 1,5m. 

-Sơ đồ 2:  làm thoáng tự nhiên hoặc cưỡng bức - lắng tiếp xúc lọc 1 hay 2 lớp vật liệu 

lọc. 

Một lớp
 
vật liệu là cát đen dày 1,5m; hoặc 2 lớp vật liệu lọc là lớp vật liệu lọc. 

Một lớp vật liệu lọc là cát đen dày 1,5m; hoặc 2 lớp vật liệu lọc là than Angtraxit và 

cát dày ≥ 1,5m. 

Áp dụng: hàm lượng Mangan trong nước nguồn cao. 

- Sơ đồ 3: Làm thoáng cưỡng bức - lắng tiếp xúc - lọc 2 bậc. 

Khử sắt được thực hiện ở làm thoáng - lắng tiếp xúc - lọc. Sau đó nâng PH lên 8 – làm 

thoáng  - lọc ở bể lọc bậc 2 để khử Mangan. 

Phương pháp này tốn kém nhưng đem lại hiệu quả xử lý ổn định. 

2/ PHÆÅNG PHAÏP DUÌNG HOAÏ CHÁÚT: 
Sử dụng các chất có tính ôxi hóa mạnh như Clo, ozôn, Kali permanganat. 

Clo ôxi hóa Mn
2+

 ở PH = 7 trong t = 60 ÷ 90 phút 

ClO2 và Ôzôn ôxi  hóa Mn
2+

 cân 1,35 ClO2 hay 1,45mg O3 

KMnO4 ôxi hóa Mn
2+

 ở mọi dạng tồn tại kể cả keo hữu cơ để tạo thành Mn(OH)4 

3/ PHÆÅNG PHAÏP SINH HOÜC: 
Cấy 1 loại vi sinh vật có khả năng hấp thụ mangan trong quá trình sinh trưởng lên bề 

mặt vật liệu lọc. xác vi sinh vật sẽ tạo thành lớp màng oxit mangan trên bề mặt hạt vật liệu lọc 

có tác dụng xúc tác quá trình khử Mangan. 

 
 2Mn(HCO3)2 + O2 + 6H2O        Mn(OH)4 + 4H

+
 + 4HCO3

-  

 

IXIXIXIX    ––––    KHÆÍ HKHÆÍ HKHÆÍ HKHÆÍ H2222S BÀÒNG LAÌM THOAÏNGS BÀÒNG LAÌM THOAÏNGS BÀÒNG LAÌM THOAÏNGS BÀÒNG LAÌM THOAÏNG    
 pH ≤ 5 : tạo H2S 

 pH = 5 – 10 : tạo H2S, HS
-
, S

2-
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 pH > 10 : HS
-
, S

2-
 

 Làm thoáng pH ≤ 5  

 Khử H2S còn lại sau quá trình làm thoáng bằng clor 

 H2S + 4Cl2 + 4H2O           H2SO4 + 8HCl 

 HS
- 
 + 4Cl2 + 4H2O           SO4

2-
 + 8Cl

-
 + 9H

+
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I I I I ----    MAÏY BÅM:MAÏY BÅM:MAÏY BÅM:MAÏY BÅM:    
Trong caïc hãû thäúng cáúp næåïc , maïy båm âæåüc sæí duûng åí caïc traûm båm cáúp I âãø âæa 

næåïc tæì cäng trçnh thu lãn cäng trçnh laìm saûch vaì åí traûm båm cáúp II âãø âæa næåïc tæì caïc bãø 
chæïa næåïc saûch lãn âaìi vaì vaìo maûng phán phäúi cho caïc âäúi tæåüng sæí duûng. Noï thuäüc nhoïm 
maïy nàng læåüng duìng âãø biãún cå nàng nháûn âæåüc tæì âäüng cå âiãûn thaình cå nàng cuía doìng cháút 
loíng. Trong kyî thuáût cáúp næåïc hiãûn nay loaûi maïy båm âæåüc sæí duûng phäø biãún nháút laì båm ly 
tám chaûy bàòng âäüng cå âiãûn. ÅÍ âáy chè xeït loaûi båm âoï maì thäi. 

1/ BÅM LY TÁM - SÅ ÂÄÖ CÁÚU TAÛO VAÌ NGUYÃN TÀÕC HOAÛT ÂÄÜNG: 

Bäü pháûn chênh cuía båm ly tám (hçnh 5.1) laì baïnh xe cäng taïc coï gàõn caïc baín laï (caïnh 
båm) âàût lãn truûc bãn trong thán båm. Thán maïy båm âæåüc näúi våïi äúng huït vaì äúng âáøy. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Træåïc khi cho maïy båm chaûy phaíi âäø âáöy næåïc vaìo thán båm vaì äúng huït (mäöi næåïc). 
Khi quay baïnh xe cäng taïc, næåïc âaî âæåüc mäöi træåïc nàòm giæîa caïc baín laï, dæåïi taïc duûng cuía 
læûc ly tám bë bàõn tæì tám ra thaình bãn våïi täúc âäü låïn vaì âæåüc neïn eïp âãø vaìo buäöng xoàõn taûo ra 
aïp læûc cáön thiãút âæa næåïc ra äúng âáøy. Pháön åí tám båm, træåïc läúi vaìo baïnh xe cäng taïc xuáút 
hiãûn aïp suáút chán khäng, do âoï næåïc tæì nguäön bãn ngoaìi dæåïi taïc duûng cuía aïp suáút khê quyãøn 
theo äúng huït vaìo bäø sung liãn tuûc cho båm. 

Hçnh 5.1: Maïy båm ly tám.Hçnh 5.1: Maïy båm ly tám.Hçnh 5.1: Maïy båm ly tám.Hçnh 5.1: Maïy båm ly tám.    
1- Roü chàõn raïc 
2- Læåîi gaì 
3- ÄÚng huït 
4- Baïnh xe cäng taïc. 
5- Läù mäöi næåïc. 
6- ÄÚng âáøy. 

 1 

2 

3 

4 

5 6 
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2/ PHÁN LOAÛI BÅM: 
���� Theo aïp læûc:  - Aïp læûc tháúp: < 20m. 
        - Aïp læûc trung bçnh: 20 - 60m. 
     - Aïp læûc cao: > 60m. 

���� Theo säú baïnh xe cäng taïc: båm coï 1 hay nhiãöu baïnh xe cäng taïc. Caïc båm nhiãöu 
baïnh xe cäng taïc thæåìng laì båm aïp læûc cao. 

���� Theo caïch bäú trê truûc båm:  
  - Båm truûc ngang. 
   - Båm truûc âæïng.  

Caïc båm truûc ngang thæåìng coï chiãöu cao huït næåïc haûn chãú (dæåïi 8m). 

���� Theo dëch thãø cáön båm: båm cáúp næåïc, båm næåïc thaíi, båm buìn, caït,... 

3/ CAÏC CHÈ SÄÚ QUAN TROÜNG CUÍA BÅM: 

Khi choün maïy båm thæåìng càn cæï vaìo caïc chè säú quan troüng cuía båm sau âáy: 

a/ Læu læåüng :  

Kyï hiãûu laì Q, laì khäúi læåüng dëch thãø âæåüc båm âi trong mäüt âån vë thåìi gian, [m3/h], 
[m3/s], [l/s]. 

b/ Chiãöu cao huït næåïc vaì âáøy næåïc âëa hçnh:  

Chiãöu cao huït næåïc âëa hçnh, kyï 
hiãûu laì Hh.âh, laì hiãûu säú giæîa cao trçnh âàût 
truûc maïy båm våïi cao trçnh mæûc næåïc tênh 
toaïn trong bãø huït hay nguäön båm. Coìn chiãöu 
cao âáøy âëa hçnh, kyï hiãûu Hâ.âh, laì hiãûu säú 
giæîa cao trçnh âiãøm láúy næåïc tênh toaïn báút låüi 
nháút so våïi truûc maïy båm. Âån vë tênh laì 
meït.  

c/ Cäüt chán khäng huït næåïc: 

Kyï hiãûu laì Hck, âæåüc tênh bàòng cäng thæïc: 

Hck = Hh.âh + hh + v
2/2g , [m]. 

hh : Täøng täøn tháút aïp læûc trong äúng huït, [m]. 
v2/2g : Täøn tháút aïp læûc do thay âäøi váûn täúc khi vaìo båm, [m]. 

d/ Cäüt chán khäng huït næåïc giåïi haûn: 

Kyï hiãûu laì Hck.gh , laì chiãúu cao låïn nháút maì båm coï thãø huït âæåüc næåïc, quaï chiãöu cao 
âoï båm khäng thãø huït âæåüc næåïc. Hck.gh phuû thuäüc vaìo kãút cáúu maïy båm, vaìo säú voìng quay 
cuía baïnh xe cäng taïc vaì caïc thäng säú khaïc nhæng thæåìng khäng quaï 8m. Nhæ váûy âãø båm coï 
thãø huït âæåüc næåïc ta phaíi coï: Hck.gh > Hck > Hh.âh   

Hâ.âh 

Hh.âh 

Hçnh 5.2: Chiãöu cao huït vaì âáøy âëa hçnhHçnh 5.2: Chiãöu cao huït vaì âáøy âëa hçnhHçnh 5.2: Chiãöu cao huït vaì âáøy âëa hçnhHçnh 5.2: Chiãöu cao huït vaì âáøy âëa hçnh    
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e/ Aïp læûc toaìn pháön cuía båm: 

Kyï hiãûu laì H, chiãöu cao låïn nháút maì båm coï thãø âáøy næåïc âi âæåüc, xaïc âënh bàòng 
cäng thæïc: 

 H= Hh.âh + Hâ.âh +∑h ,   [m]. 

∑h : täøng täøn tháút aïp læûc trong äúng huït, äúng âáøy vaì caïc thiãút bë khaïc trãn caïc âæåìng äúng âoï 
(nãúu coï). 

f/ Cäng suáút cuía båm: 

� Cäng suáút hæîu êch: 

 Nh =
102
QHγ   , [KW]. 

γ : tyí troüng cuía næåïc, [N/m3]. 

� Cäng suáút trãn truûc: 

 Nt =
η

γ
=

η 102
QHNh  , [KW]. 

η : hãû säú hæîu êch toaìn pháön cuía båm, coï thãø âaût tæì 60 -75% cho âãún 80 - 92% tuìy theo loaûi 
båm vaì cäng nghãû chãú taûo noï. 

4/ ÂÀÛC TÊNH CÄNG TAÏC CUÍA BÅM VAÌ ÄÚNG DÁÙN: 

a/ Caïc âàûc tênh cäng taïc cuía båm ly tám: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Trãn hçnh 5.3 giåïi thiãûu caïc âæåìng âàûc tênh cäng taïc cuía båm ly tám. Âoï laì caïc mäúi 
liãn hãû giæîa sæû thay âäøi læu læåüng Q våïi aïp læûc H, våïi cäng suáút trãn truûc N, vaì våïi hiãûu suáút η 
cuía båm. Âiãøm 1 cuía âàûc tênh Q - η goüi laì âiãøm cäng taïc täúi æu tæïc laì âiãøm maì båm laìm viãûc 
våïi hiãûu suáút cao nháút. Caïc âæåìng âàûc tênh naìy âæåüc xáy dæûng sau khi chãú taûo vaì cho váûn haình 
thæí âäúi våïi tæìng loaûi maïy båm vaì âæåüc thãø hiãûn trong caïc lyï lëch maïy båm. 

N, [kW] 

η, [%]] 
Q-η 

Q-N 

Q-H] 

H, [m] 

Q, [l/s; m3/h] 

Hçnh 5.3: Âàûc tênh cäng taïc cuía maïy båm.Hçnh 5.3: Âàûc tênh cäng taïc cuía maïy båm.Hçnh 5.3: Âàûc tênh cäng taïc cuía maïy båm.Hçnh 5.3: Âàûc tênh cäng taïc cuía maïy båm.    
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b/ Âàûc tênh äúng dáùn (hay hãû thäúng äúng dáùn) 

Âàûc tênh äúng dáùn trong HTCN coï thãø biãøu diãùn dæåïi daûng hai säú haûng:  

H = Hâh + ∑h 

Hâh : Chiãöu cao båm næåïc âëa hçnh, tæïc laì hiãûu säú cao trçnh mæûc næåïc åí âiãøm láúy næåïc so våïi 
cao trçnh mæûc næåïc åí bãø chæïa [m]. 

∑h : Täøng täøn tháút aïp læûc trong äúng huït vaì trong hãû thäúng äúng phán phäúi cuía maûng [m]. 

Âoï laì âæåìng cong daûng Parabän, âènh nàòm åí truûc tung, caïch truûc hoaình mäüt khoaíng 
laì Hâh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giaï trë täøn tháút: h = S.Q2. 

S : Sæïc khaïng. 
Q : Læu læåüng trong äúng. 

h1 = S.Q1
2 . 

h2 = S.Q2
2 . 

... 
hn = S.Qn

2 . 

c/ Âäö thë âàûc tênh chung cuía maïy båm vaì äúng dáùn: 

Âãø xaïc âënh chãú âäü cäng taïc täúi æu cuía båm våïi hãû thäúng äúng dáùn âaî cho cáön xáy 
dæûng âäö thë âàûc tênh chung caí maïy båm vaì âæåìng äúng. Trãn hçnh 5.5 giåïi thiãûu âàûc tênh  
Q-H cuía båm vaì âàûc tênh C-E cuía äúng dáùn. Sau khi keí âæåìng thàóng CD song song vaì caïch 
truûc hoaình mäüt khoaíng Hâh , ta bäø sung vaìo âoï giaï trë cuía täøn tháút aïp læûc h æïng våïi tæìng giaï trë 
cuía læu læåüng Q theo cäng thæïc h = S.Q2 (våïi S laì sæïc khaïng thuíy læûc cuía äúng) ta xáy dæûng 
âæåüc âæåìng âàûc tênh äúng dáùn C-E. Giao âiãøm A giæîa âæåìng âàûc tênh Q-H cuía båm våïi âàûc 
tênh äúng dáùn C-E goüi laì âiãøm cäng taïc cuía båm âaî choün laìm viãûc trãn hãû thäúng äúng dáùn âaî coï. 
Tæì âiãøm cäng taïc naìy ta coï thãø xaïc âënh âæåüc læu læåüng QA , aïp læûc HA , hiãûu suáút ηA vaì cäng 
suáút NA cuía maïy båm laìm viãûc trãn hãû thäúng äúng dáùn âaî coï. Maïy båm cáön âæåüc choün sao cho 
âiãøm cäng taïc naìy nàòm trong khu væûc coï hiãûu suáút låïn nháút. Trãn thæûc tãú, maïy båm âæåüc choün 
trong khu væûc giåïi haûn båíi hai âæåìng âàûc tênh Q-H cuía noï; âæåìng trãn æïng våïi âæåìng kênh 

Hçnh 5.4: Âàûc tênh äúng dáùn.Hçnh 5.4: Âàûc tênh äúng dáùn.Hçnh 5.4: Âàûc tênh äúng dáùn.Hçnh 5.4: Âàûc tênh äúng dáùn.    

Q [m3/s] 

l/s] 

H 
[m] 

Hâh 

h 

C 

E 

D 
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baïnh xe cäng taïc låïn nháút vaì âæåìng dæåïi æïng våïi âæåìng kênh baïnh xe cäng taïc sau khi âaî goüt 
âi mäüt giåïi haûn cho pheïp naìo âoï. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5/ THAY ÂÄØI ÂÀÛC TÊNH Q-H CUÍA BÅM: 

Caïc âàûc tênh cuía båm coï thãø thay âäøi bàòng caïch thay âäøi säú voìng quay hoàûc goüt båït 
âæåìng kênh cuía baïnh xe cäng taïc. Goüi Q vaì Q1 ; H vaì H1 ; N vaì N1 ; n vaì n1 laì læu læåüng, aïp 
læûc, cäng suáút vaì säú voìng quay cuía båm åí traûng thaïi cuî vaì måïi, ta coï thãø xáy dæûng âàûc tênh 
måïi cuía båm bàòng caïc mäúi quan hãû sau âáy: 

a/ Thay âäøi säú voìng quay cuía baïnh xe cäng taïc: 

 
3

11

2

1111 n
n

N
N

vaì
n
n

H
H

;
n
n

Q
Q









=








==  

Tæïc laì læu læåüng, aïp læûc vaì cäng suáút cuía båm thay âäøi tæång æïng báûc mäüt, báûc hai vaì 
báûc ba so våïi viãûc thay âäøi säú voìng quay cuía baïnh xe cäng taïc. 

b/ Goüt båït caïnh xe cäng taïc:  

Giåïi haûn sæí duûng cuía båm ly tám âæåüc måí räüng ráút nhiãöu nãúu goüt båït âæåìng kênh baïnh 
xe cäng taïc maì khäng aính hæåíng nhiãöu âãún hiãûu suáút cuía noï. Giåïi haûn cho pheïp coï thãø tæì 7 -
20% cuía âæåìng kênh cuî maì hiãûu suáút hæîu êch chè giaím tæì 1 - 2,5% so våïi hiãûu suáút cuî. Khi goüt 
baïnh xe cäng taïc, sæí duûng caïc tè lãû sau: 

Q/Q1 = Dg/D ; H1 /H = (Dg/D)
2 våïi Q vaì Q1 ; H vaì H1 laì læu læåüng vaì aïp læûc æïng våïi 

âæåìng kênh baïnh xe cäng taïc træåïc vaì sau khi goüt båït. 

6/ GHEÏP BÅM LAÌM VIÃÛC SONG SONG VAÌ NÄÚI TIÃÚP: 

Trong kyî thuáût cáúp næåïc, coï thãø gheïp nhiãöu båm laìm viãûc song song hoàûc näúi tiãúp 
nhau. Nãúu mäüt båm khäng thãø cung cáúp âuí læu læåüng tênh toaïn cáön thiãút hoàûc khi cáön phaíi 
âiãöu chènh læu læåüng do sæû thay âäøi låïn trong ngaìy hay trong tæìng muìa bàòng sæû thay âäøi säú 
maïy båm cäng taïc thç gheïp nhiãöu båm laìm viãûc song song våïi nhau (hçnh 5-6). Khi cáön tàng 
thãm aïp læûc båm næåïc maì læu læåüng tênh toaïn váùn giæî nguyãn thç coï thãø gheïp båm laìm viãûc 

Q [m3/s, l/s] 

H [m] 

A 

Q-H E 

C 

HA 

QA 

Hçnh 5.5: Âàûc tênh maïy båm Hçnh 5.5: Âàûc tênh maïy båm Hçnh 5.5: Âàûc tênh maïy båm Hçnh 5.5: Âàûc tênh maïy båm ---- äúng dáùn. äúng dáùn. äúng dáùn. äúng dáùn. 
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näúi tiãúp nhau, äúng âáøy cuía båm naìy âæåüc gheïp våïi äúng huït cuía mäüt båm khaïc âãø taûo ra aïp læûc 
cáön thiãút (hçnh 5.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IIIIIIII    ---- TRAÛM BÅM: TRAÛM BÅM: TRAÛM BÅM: TRAÛM BÅM:    
Traûm båm laì nåi bäú trê caïc maïy båm, âäüng cå âiãûn, âæåìng äúng, van khoïa, thiãút bë 

âiãöu khiãøn, kiãøm tra, âo læåìng, caïc baíng âiãûn, phoìng sæía chæîa, làõp raïp cuîng nhæ caïc phoìng 
laìm viãûc, phoìng vãû sinh, thay quáön aïo cho cäng nhán... 

Khi thiãút kãú caïc traûm båm cáön læu yï caïc yãu cáöu nhæ: âaím baío cung cáúp næåïc liãn 
tuûc; thuáûn tiãûn vaì an toaìn trong quaín lyï, váûn haình; khoaíng caïch giæîa caïc äúng âáøy vaì äúng huït 
cuîng nhæ chiãöu daìi cuía chuïng phaíi ngàõn nháút, caïc âoaûn näúi phaíi âån giaín; coï khaí nàng tàng 
cäng suáút cuía traûm naìy bàòng caïch thay thãú caïc maïy båm coï cäng suáút låïn hån hoàûc trang bë 
thãm caïc maïy båm bäø sung; coï hãû säú hæîu êch vaì hãû säú sæí duûng thiãút bë låïn nháút våïi chè tiãu chi 
phê nàng læåüng âiãûn laì beï nháút. 

Caïc traûm båm coï thãø phán ra: traûm båm cáúp I, cáúp II, tàng aïp, tuáön hoaìn, âàût näøi, næía 
näøi, næía ngáöm hoàûc ngáöm; truûc ngang, truûc âæïng, kiãøu thuí cäng, tæû âäüng hoàûc tæì xa,... 

Q [m3/s, l/s] 

H [m] 

AI 

QI+II QI 

AI+II 

C 

E 

Hçnh 5.6: Dæûng song song.Hçnh 5.6: Dæûng song song.Hçnh 5.6: Dæûng song song.Hçnh 5.6: Dæûng song song.    

Q [m3/s, l/s] 

H [m] 

E 

A 

C 

Hçnh 5.7: Dæûng näúi tiãúp.Hçnh 5.7: Dæûng näúi tiãúp.Hçnh 5.7: Dæûng näúi tiãúp.Hçnh 5.7: Dæûng näúi tiãúp.    
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Traûm båm cáúp I âæa næåïc lãn cäng trçnh laìm saûch âæåüc tênh theo læu læåüng giåì trung 
bçnh trong nhæîng ngaìy duìng næåïc låïn nháút. Chãú âäü cäng taïc cuía traûm båm cáúp II phuû thuäüc 
vaìo biãøu âäö tiãu thuû næåïc. Viãûc båm næåïc coï thãø tiãún haình âiãöu hoìa trong ngaìy hoàûc theo tæìng 
cáúp; nãúu båm theo cáúp thç dung têch âaìi næåïc vaì aïp læûc toaìn pháön cuía båm seî giaím. 

Viãûc læûa choün loaûi vaì säú læåüng maïy båm laìm viãûc cuîng nhæ dæû træî phaíi tênh toaïn coï 
xeït âãún sæû hoaût âäüng âäöng thåìi giæîa caïc maïy båm, äúng dáùn vaì maûng äúng phán phäúi âãø âaím 
baío chãú âäü laìm viãûc cuía traûm båm âæåüc læûa choün trãn cå såí phán têch âäö thë duìng næåïc vaì sæû 
hoaût âäüng âäöng thåìi caí maïy båm, äúng dáùn vaì maûng phán phäúi. Nãn choün caïc maïy båm cuìng 
loaûi âãø dãù quaín lyï vaì giaím säú båm dæû træî. 

Caïc traûm båm cáúp I láúy næåïc màût thæåìng âàût sáu dæåïi âáút âãø giaím chiãöu cao huït cuía 
båm. Säú læåüng båm cäng taïc trong caïc traûm cáúp I khäng nhoí hån hai, mäùi båm nãn coï mäüt 
äúng huït riãng. Caïc traûm båm cáúp II thæåìng âàût trãn màût âáút, coï daûng hçnh chæî nháût vç coï nhiãöu 
maïy båm, caïc âæåìng äúng huït coï thãø näúi thäng våïi nhau qua caïc khoïa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IIIIIIIIIIII    ---- BÃØ CHÆÏA: BÃØ CHÆÏA: BÃØ CHÆÏA: BÃØ CHÆÏA:    
Tuìy thuäüc vaìo muûc âêch sæí duûng, trong HTCN caïc bãø chæïa coï thãø âàût åí nhæîng âëa 

âiãøm khaïc nhau. Chuïng âæåüc duìng âãø thu vaì chæïa næåïc tæì caïc traûm båm cáúp I, tæì caïc traûm xæí 
lyï hoàûc tæì caïc hãû thäúng cáúp næåïc phán vuìng âãø cung cáúp cho HTCN tuáön hoaìn; âiãöu hoìa 
læåüng næåïc giæîa traûm båm cáúp I vaì cáúp II vaì dæû træî næåïc chæîa chaïy, næåïc ræía bãø làõng, bãø loüc 
cuía baín thán nhaì maïy næåïc. 

TB 2 Maûng 
� Âæåìng äúng tæì traûm 
båm II tåïi traûm khäng 
âæåüc láúy næåïc. 
 

SC 

QL 

WC T 

T 
T 

Â B Â B Â B 

Hçnh 5.8: Så âäö tHçnh 5.8: Så âäö tHçnh 5.8: Så âäö tHçnh 5.8: Så âäö traûm båm.raûm båm.raûm båm.raûm båm.    
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Bãø chæïa thæåìng âæåüc trang bë caïc âæåìng äúng vaì thiãút bë nhæ hçnh 5-9: äúng dáùn næåïc 
vaìo bãø coï bäú trê khoïa âoïng måí næåïc, äúng traìn näúi våïi hãû thäúng thoaït, äúng huït cuía maïy båm vaì 
äúng xaí càûn. Ngoaìi ra coìn coï äúng thäng håi, thang lãn xuäúng, næåïc baïo hiãûu mæûc næåïc trong 
bãø,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Khi thãø têch bãø dæåïi 2000m3 coï thãø xáy hçnh troìn, låïn hån thç xáy hçnh chæî nháût.  
- Tæåìng vaì âaïy cáön coï låïp chäúng tháúm täút.  
- Chiãöu cao bãø tæì 3-5m, bãn trãn coï nàõp âáûy, äúng thäng håi vaì låïp âáút âàõp coï träöng coí âãø giæî 
cho nhiãût âäü næåïc âæåüc äøn âënh.  

- Âaïy bãø coï âäü däúc i=0,01 vãö phêa häú xaí càûn.  

- Váûn täúc næåïc trong äúng dáùn vaìo bãø v=1,2 -1,5m/s, äúng láúy næåïc ra hay äúng huït cuía båm 
v=1-1,6m/s, äúng traìn khäng quaï 4m/s. 

Thãø têch bãø chæïa Vb phuû thuäüc vaìo chæïc nàng vaì cäng suáút cuía hãû thäúng cáúp næåïc 
âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: 

Vb = Vâh + Vcc + Vr [m3]. 

Vâh : Læåüng næåïc âiãöu hoìa giæîa traûm laìm saûch vaì traûm båm cáúp II, âæåüc xaïc âënh bàòng âäö thë 
(hçnh 5-10) hoàûc bàòng baíng tênh täøng håüp chãú âäü laìm viãûc cuía traûm xæí lyï vaì traûm båm cáúp II, 
trong âoï traûm xæí lyï thæåìng laìm viãûc âiãöu hoìa suäút ngaìy âãm, coìn traûm båm cáúp II thç laìm viãûc 
theo cáúp, cäú gàõng baïm saït nhu cáöu duìng næåïc. 

    Baíng tênh täøng håüp 

 Giåì TXL 
(%Qngâ) 

TBII 
(%Qngâ) 

Vâh 
(%Qngâ) 

 0-1 3,0 4,17 -4,17 

 1-2 3,0 4,17 -4,17 

 ... ... ... ... 

 23-24 3,5 4,17 -0,67 

                         Vâh = 

Hçnh 5Hçnh 5Hçnh 5Hçnh 5----10: Âäö thë xaïc âënh Vâh10: Âäö thë xaïc âënh Vâh10: Âäö thë xaïc âënh Vâh10: Âäö thë xaïc âënh Vâh 

%Qngâ 

0         6        12        18        24 

 
 

 

5,2% 
4,17% 

3,5% 3% 

h 

Hçnh  5.9: Cáúu taûo bãø chæïa næåïc.Hçnh  5.9: Cáúu taûo bãø chæïa næåïc.Hçnh  5.9: Cáúu taûo bãø chæïa næåïc.Hçnh  5.9: Cáúu taûo bãø chæïa næåïc.    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 
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Vcc : Læu læåüng dæû træî âãø chæïa chaïy, âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc: 

Vcc = 3.3,6.Qcc + ∑Qmax - 3QI , [m3]. 

Qcc : Læu læåüng næåïc duìng âãø chæîa chaïy, [l/s]. 
∑Qmax : Täøng læåüng næåïc 3 giåì duìng nhiãöu nháút, [m

3]. 
QI : Læu læåüng næåïc cuía traûm båm cáúp I trong âiãöu kiãûn laìm viãûc liãn tuûc, [m3]. 
Vr : Læåüng næåïc duìng cho caïc nhu cáöu kyî thuáût cuía baín thán nhaì maïy næåïc nhæ ræía bãø làõng, 
bãø loüc,... coï thãø láúy tæì 3-5% cäng suáút traûm båm. 

 

IVIVIVIV    ---- ÂAÌI NÆÅÏC :  ÂAÌI NÆÅÏC :  ÂAÌI NÆÅÏC :  ÂAÌI NÆÅÏC :     
Âaìi næåïc laì cäng trçnh duìng âãø âiãöu hoìa læu 

læåüng vaì aïp læûc cho maûng læåïi cáúp næåïc. Âaìi næåïc coìn 
laì mäüt cäng trçnh kiãún truïc vç coï chiãöu cao vaì thãø têch 
låïn. Do âàûc âiãøm kiãún truïc, kãút cáúu vaì âiãöu kiãûn thi 
cäng trãn cao nãn giaï thaình xáy dæûng âaìi låïn hån nhiãöu 
so våïi bãø chæïa. Vç váûy khi tênh toaïn HTCN cáön nghiãn 
cæïu cáøn tháûn caí dung têch, chiãöu cao vaì vë trê âàût âaìi. Coï 
thãø duìng bãø chæïa vaì khaí nàng tæû âiãöu chènh cuía båm ly 
tám âãø âiãöu hoìa læu læåüng vaì aïp læûc næåïc maì khäng 
nháút thiãút phaíi xáy dæûng âaìi. Âäúi våïi caïc hãû thäúng cáúp 
næåïc khäng liãn tuûc ngaìy âãm hoàûc khi nguäön âiãûn 
khäng baío âaím thç cáön xáy dæûng âaìi. Thäng thæåìng âaìi 
âæåüc âàût åí nhæîng vë trê cao âãø giaím båït chiãöu cao thán 
âaìi vaì giaím giaï thaình xáy dæûng. 

Hçnh 5-11 laì cáúu taûo cuía âaìi næåïc bàòng bã täng cäút theïp. Âaìi coï ba pháön chênh: 
moïng, thán vaì báöu âaìi coï nàõp âáûy kên. Caïc âæåìng äúng gäöm äúng dáùn næåïc  lãn vaì xuäúng, äúng 
traìn, äúng xaí càûn. Ngoaìi ra coìn coï thæåïc baïo hiãûu mæûc næåïc, âeìn thàõp saïng baïo hiãûu ban âãm, 
thu läi,... Coï thãø kãút håüp âaìi våïi caïc cäng trçnh khaïc nhæ nhaì åí, nhaì laìm viãûc, xæåíng saín xuáút 
åí caïc táöng dæåïi báöu âaìi. Tyí lãû giæîa chiãöu cao vaì âæåìng kênh âaìi coï thãø láúy bàòng 0,5-1,2. 
Khäng nãn xáy cao quaï vç täún nàng læåüng båm næåïc, tàng aïp læûc vaì gáy dao âäüng låïn trong hãû 
thäúng. 

Thãø têch âaìi næåïc âæåüc tênh bàòng cäng thæïc: Vâ = Vâh + Vcc   ,   [m]. 

Vâh : Dung têch cáön âiãöu hoìa, xaïc âënh bàòng caïch láûp baíng tênh täøng håüp (baíng 5-1) hoàûc âäö 
thë biãøu diãùn chãú âäü laìm viãûc cuía traûm båm cáúp II vaì nhu cáöu duìng næåïc cuía thaình phäú. 
Vcc : Læåüng næåïc dæû træî âãø chæîa chaïy trong âaìi âæåüc tênh trong 10 phuït theo TC.11-68:   

Vcc = 0,6.n.qc   ,   [m
3] . 

n : Säú læåüng âaïm chaïy âäöng thåìi. 
qc : Læu læåüng cho mäüt âaïm chaïy, [l/s]. 

Hçnh 5.11: Âaìi næåïc.Hçnh 5.11: Âaìi næåïc.Hçnh 5.11: Âaìi næåïc.Hçnh 5.11: Âaìi næåïc.    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 53 = ÂHBKÂN 

Theo kinh nghiãûm dung têch âaìi thæåìng chiãúm 2-8% cäng suáút hæîu êch cuía hãû thäúng. 
Våïi caïc thaình phäú låïn, khi thiãút kãú âaìi cáön nghiãn cæïu choün chãú âäü båm næåïc tháût saït våïi yãu 
cáöu tiãu thuû âãø coï dung têch âaìi beï nháút. 

Baíng 5-1: Trçnh baìy caïch xaïc âënh thãø têch âaìi næåïc bàòng baíng tênh täøng håüp. 

Giåì trong 

ngaìy 

Nhu cáöu næåïc cuía 

thaình phäú (%) 

Næåïc do traûm båm 

II cung cáúp (%) 

Næåïc lãn âaìi 

(%) 

Næåïc tæì âaìi 

xuäúng (%) 

Dung têch âaìi 

(%) 

0-1 3,1 2,5 - 0,6 -0,6 
1-2 3,0 2,5 - 0,5 -1,1 
2-3 3,0 2,5 - 0,5 -1,6 
3-4 2,9 2,5 - 0,4 -2,0 
4-5 3,2 4,5 1,3 - -0,7 
5-6 3,4 4,5 1,1 - +0,4 
6-7 4,4 4,5 0,1 - +0,5 
7-8 5,4 4,5 - 0,9 -1,4 
8-9 4,9 4,5 - 0,4 -1,8 
9-10 4,7 4,5 - 0,2 -2,0 
10-11 4,6 4,5 - 0,1 -2,1 
11-12 4,4 4,5 0,1 - -2,0 
12-13 4,3 4,5 0,2 - -1,8 
13-14 4,3 4,5 0,2 - -1,6 
14-15 4,5 4,5 - - -1,6 
15-16 4,8 4,5 - 0,3 -1,9 
16-17 4,4 4,5 0,1 - -1,8 
17-18 4,3 4,5 0,2 - -1,6 
18-19 5,0 4,5 - 0,5 -2,1 
19-20 4,8 4,5 - 0,3 -2,4 
20-21 4,6 4,5 - 0,1 -2,5 
21-22 4,8 4,5 - 0,3 -2,8 
22-23 3,4 4,5 1,1 - -1,7 
23-24 3,8 4,5 0,7 - -1,0 

 100% 100% - - Vâh =3,3% 

- Cäüt 2 : Phán bäú theo hãû säú khäng âiãöu hoìa k = 1,3. 
- Cäüt 3 : Láúy theo chãú âäü laìm viãûc theo cáúp cuía traûm båm cáúp II. 
- Cäüt 4 : Laì hiãûu säú cuía cäüt 3 vaì cäüt 2. 
- Cäüt 5 : Laì hiãûu säú cuía cäüt 2 vaì cäüt 3. 
- Cäüt 6 : Dung têch âaìi bàòng täøng âaûi säú caïc giaï trë tuyãût âäúi ám vaì dæång låïn nháút coï 

trong cäüt. Trong thê duû trãn, thãø têch âaìi næåïc seî laì  (0,5) + (-2,8) = 3,3%. 

Cuîng coï thãø choün mäüt giåì naìo âoï cho dung têch cuía âaìi bàòng 0 räöi tênh tiãúp theo caïc 
giåì khaïc, luïc âoï coï thãø trong cäüt 6 seî khäng coï giaï trë ám (nãúu choün âuïng) vaì thãø têch âaìi seî laì 
trë låïn nháút trong caïc säú âoï. 
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IIII    ---- SÅ ÂÄÖ  SÅ ÂÄÖ  SÅ ÂÄÖ  SÅ ÂÄÖ & NGUYÃN TÀÕC VAÛCH & NGUYÃN TÀÕC VAÛCH & NGUYÃN TÀÕC VAÛCH & NGUYÃN TÀÕC VAÛCH TUYÃÚN MLCNTUYÃÚN MLCNTUYÃÚN MLCNTUYÃÚN MLCN    
Maûng læåïi cáúp næåïc  laì mäüt trong nhæîng bäü pháûn quan troüng cuía hãû thäúng cáúp næåïc, 

laìm nhiãûm vuû váûn chuyãøn vaì phán phäúi næåïc âãún caïc nåi tiãu duìng. Giaï thaình xáy dæûng maûng 
læåïi thæåìng chiãúm 50-70% giaï thaình xáy dæûng toaìn bäü hãû thäúng cáúp næåïc. 

MLCN bao gäöm caïc âæåìng äúng chênh, äúng nhaïnh vaì caïc äúng näúi phán phäúi næåïc. 
MLCN coï thãø thiãút kãú theo caïc så âäö: cuût, voìng, häùn håüp. 
 

 
Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....1111: : : : Så âäö maûng læåïi cáúp næåïcSå âäö maûng læåïi cáúp næåïcSå âäö maûng læåïi cáúp næåïcSå âäö maûng læåïi cáúp næåïc....    

 
Maûng læåïi cuût coï täøng chiãöu daìi âæåìng äúng nhoí nhæng khäng âaím baío an toaìn cáúp 

næåïc: Khi mäüt äúng naìo âoï åí âáöu maûng bë sæû cäú thç toaìn bäü khu væûc phêa sau seî bë máút næåïc. 
Coìn maûng læåïi voìng seî khàõc phuûc âæåüc nhæåüc âiãøm âoï. 

� Nguyãn tàõc vaûch tuyãún MLCN: 
♦ Täøng chiãöu daìi âæåìng äúng laì nhoí nháút. 
♦ Âæåìng äúng phaíi bao truìm caïc âäúi tæåüng duìng næåïc. 
♦ Hæåïng váûn chuyãøn chênh cuía næåïc âi vãö cuäúi maûng læåïi vaì caïc âiãøm duìng næåïc 

táûp trung, caïch nhau 300 - 600m. 
♦ Haûn chãú bäú trê caïc âæåìng äúng âi qua säng, âã, âáöm láöy, âæåìng xe læía,... 

 

 

 

 Ma/ng l›	Ci cKAp n›	Cc cu/t   Ma/ng l›	Ci cKAp n›	Cc voìng  
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II II II II ---- TÊNH TOAÏN MLCN TÊNH TOAÏN MLCN TÊNH TOAÏN MLCN TÊNH TOAÏN MLCN    
Muûc âêch: Xaïc âënh læu læåüng Q toaìn maûng, læu læåüng q tæìng âoaûn äúng, trãn cå såí 

âoï choün âæåìng kênh (d) äúng cáúp næåïc  cuîng nhæ xaïc âënh täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng äúng âãø 
xaïc âënh chiãöu cao cuía âaìi næåïc, aïp læûc cäng taïc cuía maïy båm. 

Khi tênh toaïn MLCN thæåìng phaíi tênh cho 2 træåìng håüp: 
 - Træåìng håüp giåì duìng næåïc låïn nháút. 
 - Træåìng håüp coï chaïy xaíy ra trong giåì duìng næåïc låïn nháút. 

Âäúi våïi maûng læåïi coï âaìi âäúi diãûn (âaìi åí cuäúi maûng læåïi) coìn phaíi tênh toaïn kiãøm tra 
cho træåìng håüp váûn chuyãøn næåïc låïn nháút tæïc laì træåìng håüp tiãu thuû êt, næåïc chaíy qua maûng 
læåïi vaìo âaìi. 

1/ XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG NÆÅÏC TÊNH TOAÏN CHO TOAÌN MAÛNG: 

Phaíi xaïc âënh cho 3 træåìng håüp: 

 Qmax  = 24
Q.K htgiåì.max   , [m3/h]. 

 Qmin  = 24
Q.K htgiåì.min   , [m3/h]. 

 Qcc    = Qmax + 3,6.n.qcc , [m3/h]. 
 

2/ XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CUÍA TÆÌNG ÂOAÛN ÄÚNG: 
 qtt = qct + α.qdd + qttr , [l/s] 

qct : Læu læåüng chuyãøn tiãúp cho caïc âoaûn äúng phêa sau. 
α : Hãû säú phán bäú læu læåüng doüc âæåìng: q åí âáöu âoaûn äúng laì max, cuäúi âoaûn äúng bàòng 0, nãn 
ngæåìi ta quy æåïc α = 0,5. 
qdd : Læu læåüng láúy ra doüc âæåìng theo chiãöu daìi cuía âoaûn äúng tênh toaïn. 
qttr : Læu læåüng táûp trung láúy ra åí nuït cuäúi cuía âoaûn äúng tênh toaïn (thæåìng aïp duûng cho caïc häü, 
caïc âån vë tiãu thuû næåïc låïn nhæ caïc xê nghiãûp giàût, caïc bãø båi, nhaì tàõm cäng cäüng,...). 

Âãø xaïc âënh qdd cáön xaïc âënh læu læåüng âån vë (qâv), tæïc laì læu læåüng láúy ra trãn 1m 
chiãöu daìi cuía âoaûn äúng. Luïc âoï ta seî coï: qdd = qâv.L 

L : Chiãöu daìi âoaûn äúng tênh toaïn. 

qâv = 
∑
∑−

L
qQ ttrtt  , [l/m.s] 

Sau khi qui æåïc α = 0,5 ngæåìi ta âæa qdd vãö hai nuït âáöu vaì cuäúi mäùi âoaûn äúng tênh 
toaïn, vaì luïc âoï mäùi 1 nuït seî coï læu læåüng nuït (qn) laì: qn = 0,5.qdd. Nãúu nuït coï nhiãöu âoaûn äúng 
näúi vaìo thç qn = 0,5.∑qdd. 
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3/ XAÏC ÂËNH ÂÆÅÌNG KÊNH ÄÚNG:    Coï 2 caïch:    

a/ Theo læu læåüng tênh toaïn qtt vaì váûn täúc kinh tãú vkt: 

Ta sæí duûng cäng thæïc thuíy læûc quen biãút: 

 q= ω.v = v
4
d. 2π

  → d = 
v
q4

π
 

� Xeït mäúi quan hãû giæîa d vaì v qua giaï thaình xáy dæûng Gxd vaì giaï thaình quaín lyï Gql 
bàòng âäö thë: 

- Nãúu v tàng thç d giaím: Gxd giaím nhæng ngæåüc laûi täøn tháút aïp læûc theo chiãöu daìi vaì 
cuûc bäü tàng lãn, nàng læåüng tiãu hao âãø båm næåïc tàng lãn. Nãúu tàng v > 2,5m/s seî xaíy ra 
hiãûn tæåüng sæïc va thuíy læûc trong äúng maûnh hån, caïc mäúi näúi seî dãù hoíng hån do âoï Gql seî tàng 
lãn. 

- Nãúu giaím v thç d tàng: Gxd tàng nhæng täøn tháút aïp læûc seî giaím, nàng læåüng båm 
næåïc seî êt hån, Gql seî giaím. Nhæng nãúu giaím v xuäúng quaï tháúp thç càûn làõng seî âoüng laûi trong 
äúng, täún cäng coü ræía. 

Qua âoï ta tháúy cáön phaíi xaïc âënh mäüt giaï trë v kinh tãú naìo âoï âãø traïnh âæåüc caí 2 
nhæåüc âiãøm trãn. Âãø xaïc âënh, dæûa vaìo âäö thë sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b/ Theo hãû säú kinh tãú (E) vaì læu læåüng kinh tãú giåïi haûn (Qkt): 

Hãû säú kinh tãú E phuû thuäüc vaìo ráút nhiãöu yãúu täú, âàûc biãût laì vaìo äng nghãû saín xuáút, 
vaìo nàng læåüng duìng âãø båm næåïc vaì trçnh âäü kyî thuáût quaín lyï cuía caïc cäng ty cáúp næåïc, coï 
giaï trë tæì 0,25 - 0,5 - 0,75. ÆÏng våïi caïc giaï trë E naìy cho tæìng loaûi äúng åí baíng tênh sàôn cho ta 
læu læåüng kinh tãú giåïi haûn Qmax vaì Qmin. Ta khäng xeït cuû thãø. 

 

G 

v 0 

Gql 

Gxd 

Gql+Gxd 

vktãú 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....2222: : : : Váûn täúc kinh tãúVáûn täúc kinh tãúVáûn täúc kinh tãúVáûn täúc kinh tãú....    
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4/ XAÏC ÂËNH TÄØN THÁÚT DOÜC ÂÆÅÌNG VAÌ TÄØN THÁÚT CUÛC BÄÜ: 

Täøn tháút aïp læûc doüc âæåìng theo chiãöu daìi äúng (hl) coï thãø xaïc âënh theo 2 caïch: 

a/ Theo täøn tháút âån vë (i):  

hl = i.L  , [m] 

i: Täøn tháút âån vë, phuû thuäüc vaìo loaûi äúng vaì váûn täúc næåïc chaíy trong äúng: 

 i = 
g.d.2

v. 2λ
 

λ : Hãû säú khaïng ma saït theo chiãöu daìi, phuû thuäüc váût liãûu laìm äúng vaì âäü nhaïm thaình äúng. 
d : Âæåìng kênh trong cuía äúng, [mm]. 
v : Váûn täúc næåïc chaíy trong äúng, [m/s]. 
L : Chiãöu daìi âoaûn äúng tênh toaïn, [m]. 

Hãû säú sæïc caín λ phuû thuäüc vaìo chãú âäü chaíy cuía doìng næåïc, âäü nhaïm thaình äúng vaì hãû 
säú nhåït âäüng hoüc cuía næåïc, âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm cho tæìng loaûi äúng: 

- Âäúi våïi äúng theïp måïi: 

 
226,0

226,0 v
684,01

d
0159,0









+=λ  

- Âäúi våïi äúng gang måïi: 

 
284,0

284,0 v
236,01

d
0144,0







+=λ  

- Âäúi våïi äúng gang vaì äúng theïp cuî : 

v < 1,2m/s thç: 
3,0

3,0 v
867,01

d
0179,0







+=λ  

  
3,0

3,1

2

v
867,01

d
v000912,0i 





+=   

v > 1,2m/s thç: 
3,0d

021,0
=λ  

   
3,1

2

d
v00107,0i =  

- ÄÚng fibrä ximàng: 

 
19,0

19,1

2

v
51,31

d
v000561,0i 








+=  

- ÄÚng cháút deío: 

 
226,1

774,1

d
v000685,0i =  

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 58 = ÂHBKÂN 

Tæì caïc cäng thæïc trãn Sãvãläp âaî thaình láûp caïc baíng tênh toaïn thuíy læûc cho caïc loaûi 
äúng cáúp næåïc khaïc nhau, dæûa vaìo caïc baóng naìy khi âaî biãút læu læåüng q ta dãù daìng tçm âæåüc caïc 
trë säú d, v vaì täøn tháút 1000i (täøn tháút cho 1km âæåìng äúng). 

b/ Theo sæïc khaïng âån vë (A): 

 hl = A.L.K.q2 = S.q2 

A : Sæïc khaïng âån vë. 
L : Chiãöu daìi âoaûn äúng ,[m]. 
K: Hãû säú âiãöu chènh täúc âäü. 
q : Læu læåüng næåïc trong äúng. 

� Caïc giaï trë A vaì K tra åí caïc baíng tênh toaïn thuíy læûc cho tæìng loaûi äúng. 
 

IIIIIIIIIIII    ---- TÊNH TO TÊNH TO TÊNH TO TÊNH TOAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNGAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNGAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNGAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI CUÛT LÆÅÏI CUÛT LÆÅÏI CUÛT LÆÅÏI CUÛT    

1/ NHÁÛN ÂËNH BAÌI TOAÏN: 
Baìi toaïn naìy cho biãút: - Aïp læûc cáön thiãút: Hct láúy ra åí nuït cuäúi. 
    - Læu læåüng láúy ra åí caïc nuït. 

Yãu cáöu: - Choün âæåìng kênh äúng (d). 
  - Tênh täøn tháút doüc âæåìng (hl). 
  - Tênh täøn tháút cuûc bäü (hcb). 
  - Tênh âäü cao cáön thiãút cho âaìi næåïc (Hâ). 
  - Tênh cäüt aïp cáön thiãút cho maïy båm (Hb). 

2/ CAÏCH THÆÛC HIÃÛN: 

Âãø thæûc hiãûn baìi toaïn naìy, cáön phaíi qua 2 bæåïc: 

���� Bæåïc chuáøn bë: 

 � Xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn toaìn maûng læåïi. 
 � Vaûch tuyãún, chia âoaûn tênh toaïn, ghi chiãöu daìi, qttr. 
 � Âaïnh säú thæï tæû caïc nuït trãn så âäö. 

���� Bæåïc tênh toaïn : 

 � Xaïc âënh täøng chiãöu daìi cuía maûng. 
 � Xaïc âënh qâv, qdd , qn , vaì qtt cuía tæìng âoaûn äúng. 
 � Dæûa vaìo qtt vaì vkt choün âæåìng kênh äúng (d) cho tæìng âoaûn äúng. 
 � Láûp baíng tênh thuíy læûc vaì tiãúp tuûc tênh täøn tháút aïp læûc hl cho tæìng âoaûn vaì  

                            täøng täøn tháút toaìn maûng. 
 � Xaïc âënh Hâ , Hb . 
 � Dæûng màût càõt doüc âæåìng âo aïp caïc tuyãún äúng chênh. 

Âãø dãù daìng tênh toaïn vaì theo doîi kãút quaí, khi tênh toaïn maûng læåïi cuût ngæåìi ta thæåìng 
láûp baíng tênh toaïn coï daûng nhæ sau: 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 59 = ÂHBKÂN 

 
Âoaûn äúng 

Læu læåüng 
tênh toaïn qtt 

[l/s] 

Âæåìng kênh 
d, [mm] 

 
Täúc âäü v 
[m/s] 

 
1000i 
[m] 

Chiãöu daìi 
âoaûn äúng  
l [m] 

Täøn tháút aïp 
læûc trãn 
âoaûn äúng 
h=i.l  [m] 

1-2 
2-3 
... 

      

3/ THÊ DUÛ TÊNH TOAÏN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho maûng cáúp næåïc nhæ hçnh veî, bçnh âäö vaì kêch thæåïc âaî ghi trãn hçnh. Tæì traûm 
båm II cung cáúp mäüt læu læåüng næåïc laì 40 l/s. Âaìi næåïc âàût åí âáöu maûng, cung cáúp mäüt læu 
læåüng laì 10 l/s. Taûi nuït 4 láúy ra læu læåüng táûp trung laì 5 l/s. Maûng cáúp cho nhaì  4 táöng, âæåüc 
thiãút kãú bàòng äúng gang næåïc saûch. Täøng täøn tháút aïp læûc tæì traûm båm âãún âaìi laì 4m.  

Pháön tênh toaïn: 

� Tênh täøng chiãöu daìi cuía maûng: ∑ L = 1600m. 

� Xaïc âënh læu læåüng âån vë :  

 ( ) 028,0
1600

51040
L
qq

q tr.ttt
dv =

−+
=

Σ

−
=    , [l/s.m]. 

� Xaïc dënh læu læåüng doüc âæåìng: qdd = qâv.L , [l/s]. Láûp baíng: 

Âoaûn äúng L [m] qdd  [l/s] 
1-2 300 8.4 
2-3 150 4.2 
3-4 200 5.6 
2-5 200 5.6 
2-6 200 5.6 
3-7 250 7.0 
3-8 300 8.4 

	 Xaïc âënh læu læåüng nuït: qn = 0,5. ∑qdd . Láûp baíng: 

7 
6 

10 l/s 
Â 
4 3 2 40 l/s 

150m 200m 5 

112 111 110 1 113 8 

qt.tr 

30
0m

 

 20
0m

 

200m 

30
0m

 
25

0m
 

B 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 60 = ÂHBKÂN 

Nuït Nhæîng âoaûn äúng  
liãn quan âãún nuït 

∑∑∑∑qdd 
[l/s] 

qn 
[l/s] 

1 1-2 8.4 4.2 
2 1-2, 2-5, 2-6, 2-3 23.8 11.9 
3 2-3, 3-4, 3-7, 3-8 25.2 12.6 
4 3-4 5.6 2.8 
5 2-5 5.6 2.8 
6 2-6 ( vaì qt.tr) 5.6 7.8 
7 3-7 7.0 3.5 
8 3-8 8.4 4.2 


 Xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn tæìng âoaûn äúng: 

qtt = qct + α.qdd + qttr   , [l/s] 

Láûp baíng âãø tênh: 

Âoaûn qct [l/s] αααα.qdd  [l/s] qttr  [l/s] qtt  [l/s] 
1-2 0 4.2 0 4.2 
2-3 19.6 2.1 5 26.7 
3-4 39.2 2.1 5 46.3 
2-5 0 2.8 0 2.8 
2-6 0 2.8 5 7.8 
3-7 0 3.5 0 3.5 
3-8 0 4.2 0 4.2 

� Âæa læu læåüng tênh toaïn vaì læu læåüng nuït vaìo så âäö: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi: 

Âo
aûn 

l 
[m] 

qtt 
[l/s] 

d 
[mm] 

v 
[m/s] 

1000i h=i.l 
[m] 

Cäút màût âáút 
[m] 

Aïp læûc cáön 
thiãút Hct [m] 

Cäút mæûc næåïc 
Hz [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1-2 300 4.2 80 0.78 17.9 5.37 111.5 111 20.00 25.87 131.50 136.87 
2-3 150 26.7 200 0.83 6.20 0.93 111 112 25.87 25.80 136.87 137.80 
3-4 200 46.3 250 0.92 5.60 1.12 112 113 25.80 25.92 137.80 138.92 

7 111 112 
113 6 

10 l/s 110 

Â 
4 3 2 40 l/s 

150m 200m 5 

112 111 110 1 113 8 

3.5 
7.8 

2.8 

46.3 26.7 2.8 
2.8 

12.6 11.9 

4.2 4.2 

30
0m

 

2.
8 20
0m

 

4.
2 

4.
2 

200m 

30
0m

 
25

0m
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5 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 61 = ÂHBKÂN 

2-5 200 2.8 80 0.52 8.54 1.71 111 110 25.87 25.16 136.87 135.16 
2-6 200 7.8 100 0.95 19.6 3.92 111 110 25.87 22.95 136.87 132.95 
3-7 250 3.5 80 0.65 12.8 3.20 112 111 25.80 23.60 137.80 134.60 
3-8 300 4.2 80 0.78 17.9 5.37 112 112.5 25.80 19.93 137.80 132.43 

 
 Ghi chuï: 

- Cäüt 12 vaì 13: Cäüt mæûc næåïc (Hz) taûi mäùi âiãøm chênh laì aïp læûc tæû do cáön thiãút taûi 
âiãøm âoï cäüng våïi cäút màût âáút taûi nåi âoï. 

- Cäút mæûc næåïc taûi âiãøm 4 (nuït 4) laì aïp læûc âáøy cuía maïy båm hay chiãöu cao âaìi næåïc. 
- Aïp læûc cáön thiãút taûi âiãøm 1 âäúi våïi nhaì 4 táöng tênh theo cäng thæïc Hct =4(n+1). 
- Choün træåïc âæåìng kênh äúng d theo qtt, caïc säú liãûu khaïc nhæ 1000i [m], v [m/s] tra åí 

caïc baíng tênh thuíy læûc âäúi våïi äúng theïp traïng keîm. 
 

� Xaïc âënh chiãöu cao âaìi næåïc: 

Hâ = Hct + ∑hl + ∑hcb + (Z1 - Z4). 

Hct : láúy åí âiãøm báút låüi nháút trong maûng læåïi. Âoï laì âiãøm 1 våïi Hct = 20 m. 
∑hl : täøng täøn tháút aïp læûc theo chiãöu daìi tæì âaìi âãún âiãøm 1, tæïc laì tuyãún 4-3, 3-2, 2-1.  

Tæïc laì ∑hl = 1.12 + 0.93 + 5.37 = 7.42 m. 
∑hcb : täøng täøn tháút cuûc bäü láúy bàòng 30% täøng täøn tháút theo chiãöu daìi, ∑hcb = 0.3×7.42 = 2.23. 
Z7 , Z8 : cäút màût âáút taûi âiãøm 7, âiãøm coï Hct låïn nháút (báút låüi nháút) laì 115m vaì cäút màût âáút taûi 
âiãøm 8, nåi âàût âaìi laì 116m. 

Nhæ váûy Hâ = 20 + 7.42 + 2.23 + 111.5 - 113 = 28.15 m. 

� Xaïc âënh aïp læûc cuía maïy båm åí traûm båm cáúp II: 

Hb = Hâ + hâ + ∑hb-â + Zâ - Zb 

hâ : Chiãöu cao pháön næåïc chæïa trong âaìi [m], láúy bàòng 2m. 
∑hb-â : Täøng täøn tháút aïp læûc tæì traûm båm âãún âaìi [m], theo âãö baìi  = 4m. 
Zâ , Zb : Cäút màût âáút nåi âàût âaìi vaì cäút màût âáút nåi âàût traûm båm, âãöu bàòng 113m. 

Nhæ váûy: Hb = 28.15 + 2 + 4 + 113 - 113 = 34.15 m. 
 

IVIVIVIV    ---- TÊNH TOAÏN THUÍY LÆ TÊNH TOAÏN THUÍY LÆ TÊNH TOAÏN THUÍY LÆ TÊNH TOAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNG LÆÅÏIÛC MAÛNG LÆÅÏIÛC MAÛNG LÆÅÏIÛC MAÛNG LÆÅÏI VOÌNG VOÌNG VOÌNG VOÌNG    

1/ CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT: 
Tênh toaïn maûng læåïi voìng ráút phæïc taûp, vç: 

- Ráút khoï xaïc âënh phæång chuyãøn âäüng cuía næåïc tåïi mäüt âiãøm naìo âoï cuía maûng mäüt 
caïch chênh xaïc. Vê duû: Tæì 1 → 4 næåïc coï thãø chuyãøn âäüng theo hai hay nhiãöu tuyãún khaïc 
nhau: 1-2-3-4  hoàûc 1-9-5-4 hoàûc 1-8-7-6-4 v.v... tuìy theo aïp læûc tæìng nhaïnh äúng. 

- Læu læåüng (q) vaì täøn tháút aïp læûc (h) tæìng nhaïnh laì hai âaûi læåüng khäng xaïc âënh, noï 
phuû thuäüc vaìo âæåìng kênh (d) vaì chiãöu daìi (L) caïc âoaûn äúng, nãúu læu læåüng (q) thay âäøi thç 
âæåìng äúng kênh (d) cuîng thay âäøi. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 62 = ÂHBKÂN 

Nhæ váûy mäùi âoaûn äúng coï hai áøn säú q vaì d. Nãúu maûng coï p âoaûn äúng thç seî coï 2p áøn 
säú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HçnhHçnhHçnhHçnh    6666....3333: : : : Cáúp næåïc maûng voìngCáúp næåïc maûng voìngCáúp næåïc maûng voìngCáúp næåïc maûng voìng....    
 
Âãø tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi voìng, ngæåìi ta thæåìng âæa vãö viãûc giaíi gáön âuïng caïc 

phæång trçnh báûc hai, dæûa vaìo caïc âënh luáût cå baín sau âáy: 

���� Âënh luáût 1: Täøng âaûi säú täøn tháút aïp læûc cuía mäùi voìng seî bàòng 0, nãúu ta qui æåïc 
chiãöu chaíy theo kim âäöng häö laì dæång vaì ngæåüc laûi laì ám, tæïc laì ∑h=0. 

Trong thæûc tãú âiãöu naìy ráút khoï âaût âæåüc nãn ngæåìi ta qui æåïc ràòng ∑h hay ∆h ≤ 0,5m 
âäúi våïi 1 voìng, hoàûc < 1,5m âäúi våïi voìng bao låïn thç coi nhæ laì thoía maîn. 

���� Âënh luáût 2: Täøng âaûi säú læu læåüng taûi mäùi nuït phaíi bàòng 0, nãúu qui æåïc læu læåüng 
âãún nuït âoï laì dæång vaì âi ra khoíi nuït laì ám, tæïc laì  ∑qn =0. 

Nhæ váûy nãúu maûng coï n voìng thç coï n phæång trçnh daûng ∑h=0, m nuït thç coï m-1 
phæång trçnh daûng ∑qn=0 vaì säú âoaûn äúng cuía maûng p = n + m - 1 . 

2/ TRÇNH TÆÛ TÊNH TOAÏN : 

- Xaïc âënh täøng chiãöu daìi toaìn maûng : ∑ L. 
- Xaïc âënh qâv, qdd vaì qn cuía tæìng âæåìng äúng. 
- Xuáút phaït tæì âënh luáût 2 (∑qn=0), taûm thåìi phán bäú læu læåüng cho caïc nhaïnh. 
- Láûp baíng tênh thuíy læûc: choün âæåìng kênh äúng (d) cho tæìng âoaûn äúng theo váûn täúc 

kinh tãú, tênh täøn tháút aïp læûc theo chiãöu daìi (hl) cuía caïc âoaûn äúng cho tæìng voìng mäüt, vaì tênh ∆h 
cuía voìng âoï, räöi so saïnh våïi âënh luáût 1, nãúu thoía maîn yãu cáöu thç thäi. Nãúu khäng thç phaíi 
âiãöu chènh laûi læu læåüng phán bäú luïc âáöu (giæî nguyãn âæåìng kênh âaî choün) tæïc laì láúy båït åí 
nhaïnh taíi nàûng (coï trë säú tuyãût âäúi låïn hån nhaïnh kia) boí sang nhaïnh taíi nheû vaì tiãúp tuûc tênh laûi 
tæì âáöu cho âãún khi naìo âaût yãu cáöu thç thäi. 

 
 
 
 

� 

� 

� 

� 


 

	 

� � � 
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III IV 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 63 = ÂHBKÂN 

3/ CAÏC PHÆÅNG PHAÏP ÂIÃÖU CHÈNH LÆU LÆÅÜNG:    Coï 2 caïch: 

♦ Phæång phaïp Läbachäúp (Nga) vaì Cross (Âæïc): Tênh cho mäüt voìng. 

  
∑∑

∆
−=

∆
−=∆

ii

i

i qS.2
h

q
h.2

hq  , [l/s] 

∆h = ∑h: Sai säú aïp læûc voìng âang tênh. 
hi : täøn tháút aïp læûc cuía âæåìng äúng i, [m]. 
qi : læu læåüng cuía âæåìng äúng thæï i, [l/s]. 
Si : sæïc khaïng thuíy læûc cuía âoaûn äúng i. 

Nãúu maûng coï nhiãöu voìng thç ∆q âæåüc xaïc âënh tæìng voìng mäüt vaì láûp baíng tênh thuíy 
læûc. 

♦♦♦♦ Phæång phaïp Anâráyxeïp (Nga): Tênh cho nhiãöu voìng cuìng mäüt luïc vaì âæåüc thæûc 
hiãûn ngay trãn så âäö, aïp duûng cho nhæîng ngæåìi coï nhiãöu kinh nghiãûm trong tênh toaïn thiãút kãú 
maûng læåïi, dæûa trãn caïc tè lãû sau: 

 
II

II

I

I

h
q

h
q

∆

∆
=

∆

∆
 

4/ THÊ DUÛ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆÅÏI VOÌNG: 

Cho så âäö maûng coï hai voìng I vaì II. Chiãöu daìi caïc âoaûn äúng tênh toaïn âæåüc ghi trãn 
hçnh veî. Tæì traûm båm cáúp II cung cáúp cho maûng mäüt læu læåüng laì 100 l/s. Taûi nuït 5 coï láúy ra 
mäüt læu læåüng táûp trung laì 10 l/s. Yãu cáöu tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAÌI GIAÍI: 
� Tênh täøng chiãöu daìi cuía maûng: ∑ L = 2020 m. 
� Xaïc âënh læu læåüng âån vë: 

qâv = (qtt - ∑qt) / ∑L = (100-10) / 2020 = 0,045  [l/s.m] 

 

100 l/s 

I 

II 

� 

� 

� 

	 


 

� 

qt =10 l/s 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 64 = ÂHBKÂN 

� Xaïc âënh læu læåüng doüc âæåìng (qdd), láûp thaình baíng: qdd  = qâv .L 

Âoaûn äúng Chiãöu daìi L [m] Læu læåüng doüc âæåìng qdd [l/s] 

1-2 200 9,00 

2-3 345 15,53 

1-4 320 14,40 

4-3 285 12,83 

4-5 280 12,60 

1-6 250 11,25 

6-5 340 15,30 

	 Xaïc âënh læu læåüng nuït (qn), láûp thaình baíng: qn = 0,5. ∑qdâ. 

Nuït Nhæîng âoaûn äúng liãn quan âãún nuït tênh toaïn  ∑∑∑∑ qdâ [l/s] qn [l/s] 

1 1-2 , 1-4 , 1-6 34,65 17,33 

2 1-2 , 2-3 24,53 12,27 

3 2-3 , 4-3 28,36 14,18 

4 1-4 , 4-3 , 4-5 39,83 19,92 

5 4-5 , 6-5 (coï caí qt) 27,90 13,95 + 10 

6 1-6 , 6-5 26,55 13,28 

 ÅÍ âáy læu læåüng táûp trung qt giaí sæí chaíy theo tuyãún 1-6-5. 


 Âæa læu læåüng doüc âæåìng (qdâ) vaì læu læåüng nuït (qn) vaìo så âäö tênh toaïn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dæûa vaìo âënh luáût 2, taûm thåìi phán bäú læu læåüng cho caïc âoaûn äúng âãø tênh toaïn thuíy læûc. Coï 
hai caïch phán bäú: hoàûc laì theo læu læåüng doüc âæåìng (qdâ) hoàûc laì theo læu læåüng nuït (qn). 

a/ Phán bäú theo læu læåüng doüc âæåìng: 
- Âoaûn äúng 1-2: q1-2 = 0,5.qdd(1-2) + qdd(2-3) = 0,5×9 + 15,53 = 20,03 l/s. 
- Âoaûn äúng 1-4: q1-4 = 0,5.qdd(1-4) + qdd(4-3) + qdd(4-5) = 0,5×14,4 + 12,83 + 12,6 = 32,63 l/s. 

100 l/s 

I 

II 

12,27 
14,18 

19,92 

13,95+10 

13,28 

17,33 

� 

� 

� 

	 


 

� 
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- Âoaûn äúng 1-6: q1-6 = 0.5.qdd(1-6) + qdd(6-5) + qt = 0,5×11,25 + 15,3 + 10 = 30,93 l/s. 
- Âoaûn äúng 2-3: q2-3 = 0,5.qdd(2-3) = 0,5×15,53 = 7,77  l/s. 
- Âoaûn äúng 4-3: q4-3 = 0,5.qdd(4-3) = 0,5×12,83 = 6,42 l/s 
- Âoaûn äúng 4-5: q4-5 = 0,5.qdd(4-5) = 0,5×12,6 = 6,3  l/s 
- Âoaûn äúng 6-5: q6-5 = 0,5.qdd(6-5) + qt  = 0,5×15,3 + 10 = 17,65  l/s. 

Láûp baíng tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi. Giaí thiãút âæåüc thiãút kãú bàòng äúng gang næåïc 
saûch (âãø choün caïc yãúu täú thuíy læûc trong caïc baíng tênh âäúi våïi caïc äúng gang næåïc saûch): 

Phán bäú læu læåüng láön âáöu âãø tênh Âiãöu chènh láön thæï nháút 
Voìng Âoaûn 

L 
[m] qtt  

l/s 
D  
mm 

v 
m/s 

1000i h=i.l  
m 

hi/qi ∆∆∆∆q 
l/s 

q1 
l/s 

v 
m/s 

1000i h=i.l  
m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 1-2 200 20,03 150 1,10 15,14 +3,03 0,15 -0,87 19,16 1,05 13,92 2,78 

I 2-3 345 7,77   100 0,95 19,45 +6,71 0,86 -0,87 6,90 0,84 15,6 5,38 

 1-4 320 32,63 200 1,01 9,00 -2,88 0,09 
+0,87 
-0,26 

33,24 1,03 9,27 -2,97 

 4-3 285 6,42 100 0,78 13,70 -3,90 0,61 +0,87 7,29 0,89 17,26 -4,92 

                                   ∑h = ∆h =         +2,96          1,71                                                     ∑h = ∆h =    +0,27 
            Thoía maîn 
            (< 0,5m) 
              
              
 1-4 320 32,63 200 1,01 9,00 +2,88 0,09 

-0,26 
+0,87 

33,24 1,03 9,27 +2,97 

II 4-5 280 6,30 100 0,77 13,20 +3,70 0,59 -0,26 6,04 0,73 12,14 +3,40 

 1-6 250 30,93 200 0,96 8,12 -2,03 0,07 +0,26 31,19 0,97 8,24 -2,06 

 6-5 340 17,65 150 0,97 11,91 -4,05 0,23 +0,26 17,91 0,98 12,3 -4,18 

                                   ∑h = ∆h =         +0,50         0,98                                                                               +0,13 
                                     



















−=
∆

−=∆

∑
26,0

q

h
.2

h
q

i

i

 

...    

 Nãúu coï kinh nghiãûm (traïnh phaíi âiãöu chènh ràõc räúi) thç coï thãø choün laûi âæåìng äúng 
cho phuì håüp âãø täøng täøn tháút âaût yãu cáöu. Âiãöu naìy cáön càn cæï vaìo giaï trë täøn tháút åí baíng trãn 
âãø biãút choün laûi äúng naìo.  

b/ Phán bäú theo læu læåüng nuït: 

• Âoaûn äúng 1-2: q1-2 = qn2 + mäüt pháön cuía qn3  

Váún âãö 1 pháön cuía nuït 3 laì bao nhiãu cho phuì håüp, âiãöu naìy cáön càn cæï vaìo chiãöu daìi 
caïc âoaûn äúng näúi vaìo nuït 3. Cuû thãø åí âáy: 

( ) ( )
03,20

285345
18,1434527,12

285345
q.345qq 3n

2n21 =
+

×
+=

+
+=−  l/s 

• Âoaûn äúng 2-3: q2-3 = mäüt pháön cuía qn3  

( )
77,7

285345
18,14345q 32 =

+

×
=−  l/s 

• Âoaûn äúng 1-4: q1-4 = qn4 + pháön coìn laûi cuía qn3 + mäüt pháön cuía qn5  



















−=
∆

−=∆

∑
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q

h
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( ) ( )
63,32

340280
95,13280

345285
18,1428592,19q 41 =

+

×
+

+

×
+=−  l/s 

• Âoaûn äúng 4-3: q4-3 = pháön coìn laûi cuía qn3  

( )
41,6

345285
18,14285q 34 =

+

×
=−  l/s 

• Âoaûn äúng 1-6: q1-6 = qn6 + mäüt pháön cuía qn5  

93,3010
280340
95,1334028,13q 61 =








+

+

×
+=−  l/s 

• Âoaûn äúng 6-5: q6-5 = mäüt pháön cuía qn5  

65,1710
280340
95,13340q 56 =








+

+

×
=−  l/s 

• Âoaûn äúng 4-5: q4-5 = pháön coìn laûi cuía qn5  

( )
3,6

340280
95,13280q 54 =

+

×
=−  l/s 

� Ta tháúy kãút quaí tênh toaïn hoaìn toaìn giäúng trãn! 

V V V V ---- CÁ CÁ CÁ CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI ÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI ÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI ÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏCCÁÚP NÆÅÏCCÁÚP NÆÅÏCCÁÚP NÆÅÏC    

1/ CAÏC YÃU CÁÖU CÅ BAÍN ÂÄÚI VÅÏI MAÛNG LÆÅÏI ÂÆÅÌNG ÄÚNG: 

Maûng læåïi cáúp næåïc laì mäüt haûng muûc cäng trçnh thæåìng chiãúm kinh phê låïn, laûi phaíi 
âàût ngáöm dæåïi âáút nãn ráút phæïc taûp trong quaï trçnh thiãút kãú, thi cäng vaì váûn haình. Yãu cáöu 
chênh laì phaíi baío âaím cung cáúp âæåüc liãn tuûc mäüt læu læåüng næåïc nháút âënh våïi aïp læûc yãu cáöu 
tåïi caïc âiãøm sæí duûng. Maûng læåïi âæåüc xáy dæûng bàòng caïc loaûi äúng chãú taûo sàôn tæì nhaì maïy. 
Viãûc choün loaûi äúng, phuû tuìng näúi äúng phuû thuäüc vaìo aïp læûc cäng taïc cuía hãû thäúng, tçnh hçnh 
âëa cháút, phæång phaïp làõp âàût, caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût vaì caïc âiãöu kiãûn cuû thãø khaïc. 
Nhæng noïi chung phaíi thoía maîn caïc yãu cáöu sau: 

� Phaíi bãön chàõc, coï khaí nàng chäúng laûi âæåüc caïc taïc âäüng cå hoüc (theo qui âënh) caí åí 
bãn trong vaì ngoaìi äúng. 

� Thaình trong cuía äúng phaíi nhàôn, täøn tháút aïp læûc do ma saït khi næåïc chuyãøn âäüng laì 
nhoí nháút. 

� Coï thåìi gian sæí duûng láu daìi, chäúng âæåüc xám thæûc caí bãn trong láùn bãn ngoaìi khi 
váûn chuyãøn næåïc hoàûc cuía âáút vaì næåïc ngáöm,... 

Ngoaìi ra, äúng cuîng nhæ caïc bäü pháûn làõp raïp khaïc cáön phaíi nheû, näúi âån giaín, nhanh 
vaì baío âaím. Cuäúi cuìng laì thoía maîn âæåüc caïc chè tiãu kinh tãú, tæïc laì phaíi coï chi phê chung nhoí 
nháút. 

Aïp læûc cäng taïc cuía äúng âæåüc tênh toaïn dæûa trãn kãút quaí tênh toaïn maûng læåïi vaì hãû 
thäúng äúng chuyãøn dáùn. Aïp læûc âoï cáön phaíi âaím baío chäúng laûi âæåüc aïp læûc næåïc  chuyãøn âäüng 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 67 = ÂHBKÂN 

bãn trong äúng, aïp læûc cuía âáút cuîng nhæ caïc taïc âäüng khaïc tæì bãn ngoaìi. ÄÚng vaì caïc mäúi näúi 
cuía maûng læåïi caìng chàõc chàõn, kên, khäng roì rè... thç caìng låüi. Nãúu khäng thç luän bë máút næåïc 
vaì chi phê cho quaín lyï hãû thäúng seî tàng lãn ráút nhiãöu. Næåïc roì rè coìn gáy xoïi låí nãön, taûo ra 
nhæîng sæû cäú låïn cho hãû thäúng. 

Trong caïc hãû thäúng cáúp næåïc cho caïc âäúi tæåüng khaïc nhau åí nhæîng âiãöu kiãûn âëa 
phæång khaïc nhau thç caïc thäng säú chênh cáön thiãút cho viãûc læûa choün loaûi äúng nhæ læu læåüng , 
aïp læûc cäng taïc bãn trong, âàûc tênh nãön âáút,... ráút khaïc nhau, coï thãø thay âäøi trong giåïi haûn 
räüng. 

2/ CAÏC LOAÛI ÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC VAÌ PHÆÅNG PHAÏP NÄÚI ÄÚNG: 

Caïc loaûi äúng âæåüc duìng trong maûng læåïi âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi laì äúng gang, 
äúng theïp, äúng bãtäng cäút theïp vaì äúng nhæûa. 

���� ÄÚng gang: Âæåüc duìng phäø biãún vç coï æu âiãøm bãön, chäúng xám thæûc täút, chëu âæåüc 
aïp læûc tæång âäúi cao, êt coï biãún âäüng do nhiãût gáy ra trong caïc mäúi näúi, nhæng coï nhæåüc âiãøm 
laì doìn, coï troüng læåüng låïn, täún kim loaûi, chëu taíi troüng âäüng keïm. 

ÄÚng gang coï âæåìng kênh tæì 50-1200mm, daìi tæì 2-7m, mäüt âáöu loe vaì mäüt âáöu trån. 
Khi näúi äúng, âáöu trån cuía äúng naìy seî âæåüc âæa vaìo âáöu loe cuía äúng kia, chæìa mäüt khoaíng håí 
3-5mm. Dáy âay táøm dáöu hoàûc nhæûa âæåìng âæåüc bãûn thaình nhæîng såüi coï âæåìng kênh låïn hån 
khe håí giæîa âáöu loe vaì âáöu trån mäüt êt, nheït vaìo khe håí vaì xaím chàût bàòng âuûc xaím vaì buïa tay 
âãø bët kên khoaíng 2/3 chiãöu daìi mäúi näúi, sau âoï duìng væîa ximàng amiàng (70% ximàng, 30% 
bäüt amiàng vaì 10-12%  næåïc) âàõp âáöy pháön coìn laûi vaì xaím chàût. Caïch näúi naìy âæåüc duìng phäø 
biãún, coï âäü deío nháút âënh, chëu âæåüc caïc taíi troüng rung vaì aïp læûc cao. 

 
���� ÄÚng theïp: Âäúi våïi HTCN bãn ngoaìi, coï thãø sæí duûng äúng theïp âæåìng kênh tæì 100-

1600mm. Caïc äúng theïp âãöu âæåüc saín xuáút hai âáöu trån vaì âæåüc näúi våïi nhau bàòng haìn âiãûn. 
ÄÚng theïp coï æu âiãøm laì nheû hån äúng gang vaì äúng bã täng; noï nheû , bãön, chëu taíi troüng âäüng täút 
vaì aïp læûc cao, êt mäúi näúi, làõp raïp âån giaín. Nhæng äúng theïp coï nhæåüc âiãøm laì dãù bë xám thæûc 
nãn täøn tháút thuíy læûc tàng nhanh, thåìi haûn sæí duûng ngàõn hån caïc loaûi äúng khaïc. Vç váûy trong 
caïc HTCN, äúng theïp chè nãn duìng cho caïc tuyãún chuyãøn dáùn laìm viãûc våïi aïp læûc bãn trong låïn 
hay åí nhæîng nåi thæåìng chëu taïc âäüng cå hoüc maûnh (dæåïi âæåìng sàõt, âæåìng ätä,...) hoàûc nhæîng 
nåi coï nãön moïng khäng äøn âënh (âáöm láöy, buìn caït chaíy, vuìng hay âäüng âáút,...). 

Âãø chäúng rè, bãn ngoaìi äúng phaíi queït mäüt låïp nhæûa âæåìng hoàûc häùn håüp nhæûa âæåìng 
- cao su. Sæí duûng loaûi váût liãûu chäúng rè naìo coìn tuìy thuäüc vaìo mæïc âäü àn moìn cuía caïc yãúu täú 
aính hæåíng nhæ âáút, næåïc bãn ngoaìi. Thaình äúng bãn trong coï thãø duìng caïc låïp baío vãû khaïc 
nhau nhæ queït nhæûa âæåìng, häùn håüp nhæûa âæåìng - bäüt âaï maìi hoàûc gia cäú mäüt låïp ximàng daìy 
3-6mm ngay trong nhaì maïy chãú taûo hoàûc ngoaìi hiãûn træåìng. Caïc næåïc nhæ Myî, Anh, Phaïp... 
thæåìng gia cäú thaình trong äúng theïp bàòng mäüt låïp ximàng theo phæång phaïp quay li tám. Låïp 
xi màng naìy ngoaìi taïc duûng chäúng rè coìn giæî cho äúng khäng bë âoïng càûn, âaím baío âæåüc khaí 
nàng thäng thoaït láu daìi. 
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ÄÚng theïp coï thãø saín xuáút theo kiãøu âuïc, haìn doüc hoàûc haìn xoàõn, coï thãø traïng keîm 
hoàûc khäng. ÄÚng theïp traïng keîm thæåìng coï âæåìng kênh nhoí tæì 10 - 150mm daìi tæì 4 - 12,5m 
vaì thæåìng âæåüc sæí duûng cho hãû thäúng cáúp næåïc trong nhaì. 

� ÄÚng bã täng cäút theïp: Coï hai loaûi æïng suáút træåïc vaì khäng æïng suáút træåïc. Loaûi 
æïng suáút træåïc coï âæåìng kênh 400, 600mm, daìi 4m, aïp læûc cäng taïc tæì 6-8 at. Coìn loaûi khäng 
æïng suáút træåïc coï âæåìng kênh 400, 500, 600, 700mm, daìi 4m, aïp læûc cäng taïc 2-3 at. 

Caïc äúng bã täng cäút theïp coï thãø näúi våïi nhau bàòng caïc äúng läöng vaì voìng cao su, xaím 
âay vaì xi màng amiàng . Âäúi våïi äúng bã täng cäút theïp æïng suáút træåïc miãûng loe âæåüc näúi våïi 
nhau bàòng caïc voìng cao su vaì væîa xi màng. Khi näúi äúng bã täng cäút theïp våïi caïc thiãút bë khaïc 
bàòng gang nhæ van, khoïa,... thç duìng caïc âáöu näúi chãú taûo riãng bàòng theïp. 

ÄÚng bã täng cäút theïp coï nhiãöu æu âiãøm laì bãön, êt täún theïp, reí, chëu âæåüc aïp læûc cao, 
chäúng xám thæûc täút, êt täøn tháút thuíy læûc vç trong quaï trçnh laìm viãûc âäü nhaïm thaình äúng êt tàng 
hån so våïi caïc loaûi äúng kim loaûi. Nhæåüc âiãøm chênh laì troüng læåüng låïn vaì dãù våî khi váûn 
chuyãøn. 

� ÄÚng cháút deío (nhæûa): Coï âæåìng kênh âãún 200mm, daìi 8-12m. ÄÚng cháút deío 
thæåìng coï hai âáöu trån, chëu âæåüc aïp læûc tæì 2-10 at, coï thãø näúi våïi nhau bàòng caïc äúng läöng ren, 
haìn nhiãût bàòng que haìn nhæûa hoàûc bàòng caïc chi tiãút chãú taûo sàôn vaì keo daïn. 

ÄÚng nhæûa coï nhiãöu æu âiãøm nhæ chäúng xám thæûc täút, nheû, mäúi näúi âån giaín, täøn tháút 
aïp læûc êt do thaình äúng trån nhàôn, khaí nàng thoaït næåïc täút, giaï thaình reí vaì coï khaí nàng giaím 
ám khi coï hiãûn tæåüng va thuíy læûc nãn ngaìy caìng âæåüc duìng räüng raîi. Nhæng äúng nhæûa coï 
nhæåüc âiãøm laì dãù laîo hoïa do taïc duûng nhiãût, âäü daîn nåí theo chiãöu daìi låïn, sæïc chäúng va âáûp 
yãúu. 

Ngoaìi caïc loaûi äúng trãn hiãûn nay coìn sæí duûng caïc loaûi äúng cáúp næåïc khaïc nhæ äúng 
fibräximàng, äúng saình,... Tuy nhiãn äúng fibräximàng coï thãø gáy bãûnh ung thæ phäøi, äúng saình 
dãù våî, khäng chëu âæåüc aïp læûc cao. 

3/ CAÏCH BÄÚ TRÊ ÂÆÅÌNG ÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC: 

ÄÚng næåïc âàût ngoaìi âæåìng phäú phaíi thoía maîn caïc âiãöu kiãûn sau âáy: 

- Khäng näng quaï âãø traïnh taïc âäüng cå hoüc vaì aính hæåíng cuía thåìi tiãút. 
- Khäng sáu quaï âãø traïnh âaìo âàõp âáút nhiãöu , thi cäng khoï khàn. Chiãöu sáu täúi thiãøu 

âàût äúng cáúp næåïc thæåìng láúy bàòng 0,7m kãø tæì màût âáút âãún âènh äúng. 

Tuìy theo tçnh hçnh âëa cháút vaì kêch thæåïc cuía äúng, coï thãø âàût äúng træûc tiãúp trãn nãön 
âáút tæû nhiãn hoàûc trãn bãû bàòng caït, âaï dàm hoàûc bã täng cäút theïp, tháûm chê coï thãø âàût trãn bãû 
coüc bã täng khi âi qua häö, âáöm láöy,... 

ÄÚng cáúp næåïc thæåìng âæåüc âàût song song våïi cäút màût âáút thiãút kãú, trong vèa heì hoàûc 
meïp âæåìng, caïch moïng nhaì vaì cáy xanh täúi thiãøu 3-5m. ÄÚng cáúp næåïc phaíi âàût trãn äúng thoaït 
næåïc, khoaíng caïch giæîa noï våïi âæåìng äúng khaïc theo chiãöu âæïng täúi thiãøu 0,1m vaì chiãöu ngang 
täúi thiãøu 1,5-3m. 
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Trong caïc xê nghiãûp hoàûc thaình phäú låïn, nãúu coï nhiãöu loaûi äúng khaïc nhau (äúng cáúp 
næåïc, thoaït næåïc, cáúp næåïc noïng, sæåíi áúm, håi âäút, dáy âiãûn cao thãú, dáy âiãûn thoaûi,...) ngæåìi 
ta thæåìng bäú trê chung cuìng trong mäüt âæåìng háöm bàòng bã täng cäút theïp. Nhæ váûy seî ráút goün 
gaìng, chiãúm êt diãûn têch, dãù daìng thàm nom, sæía chæîa, khäng bë næåïc ngáöm xám thæûc, nhæng 
väún âáöu tæ xáy dæûng ban âáöu låïn. 

Khi äúng âi qua säng, vuìng láöy,... coï thãø cho äúng âi trãn cáöu, cáöu caûn hoàûc cho äúng âi 
dæåïi loìng säng, vuìng láöy daûng xi phäng goüi laì âiuke. Âiuke thæåìng laìm täúi thiãøu hai âæåìng 
song song âãö phoìng sæû cäú, hai âáöu coï bäú trê giãúng thàm, trong âoï coï khoïa âoïng måí âæåüc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....4444: : : : ÂiukeÂiukeÂiukeÂiuke....    

Khi äúng âi qua âæåìng ätä, xe hoía, âã âiãöu phaíi âàût äúng trong voí boüc bàòng kim loaûi 
(äúng läöng) hoàûc trong caïc tuy nen âãø traïnh caïc taïc âäüng cå hoüc vaì sæía chæîa dãù daìng. Hai âáöu 
cuîng bäú trê giãúng thàm coï van, khoïa nhæ âiuke. 

Cáön phaíi traïnh âàût äúng cáúp næåïc âi qua caïc baîi âäø raïc, caïc nghéa trang, nghiaî âëa. 
Nãúu bàõt buäüc phaíi âàût äúng qua nhæîng nåi âoï thç phaíi di chuyãøn mäö maí, raïc ræåíi, âäöng thåìi 
phaíi tiãún haình khæí âäüc taûi chäù, duìng âáút måïi âàõp vaìo hoàûc phaíi âàût äúng näøi trãn màût âáút. 

4/ CAÏC THIÃÚT BË VAÌ CÄNG TRÇNH TRÃN MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC : 

Âãø phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï vaì âaím baío cho maûng læåïi cáúp næåïc laìm viãûc an 
toaìn, trãn maûng læåïi cáúp næåïc thæåìng phaíi bäú trê caïc thiãút bë vaì cäng trçnh sau: 

� Khoïa : Duìng âãø âoïng måí næåïc trong tæìng âoaûn äúng âãø sæía chæîa, thau ræía, âäøi 
chiãöu doìng næåïc, âiãöu chènh læåüng næåïc phán phäúi... Khoïa thæåìng âàût åí caïc nuït (chäù äúng gàûp 
nhau, âäøi doìng,...) cuía maûng læåïi. 

� Van mäüt chiãöu : Coï taïc duûng chè cho næåïc chaíy theo 
mäüt chiãöu nháút âënh, thæåìng âàût træåïc caïc maïy båm, trãn caïc nhaïnh 
láúy næåïc, næåïc lãn bãø chæïa. 

� Van xaí khê : Âàût åí nhæîng vë trê cao cuía maûng læåïi âãø tæû 
âäüng xaí khê têch tuû trong äúng ra ngoaìi, traïnh cho äúng khoíi bë phaï 
hoaûi. 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....5555: : : : Van 1 chiãöuVan 1 chiãöuVan 1 chiãöuVan 1 chiãöu....    

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 70 = ÂHBKÂN 

� Van xaí buìn: Duìng âãø däúc saûch næåïc vaì buìn khi táøy ræía âæåìng äúng, thæåìng âàût åí 
nhæîng vë trê tháúp cuía maûng læåïi. 

� Hoüng láúy næåïc chæîa chaïy: Âàût doüc theo âæåìng phäú, caïch 100-150m mäüt caïi âãø 
láúy næåïc chæîa chaïy tæì maûng læåïi cáúp næåïc. Coï hai loaûi hoüng láúy næåïc chæîa chaïy: loaûi âàût näøi 
vaì loaûi âàût ngáöm dæåïi màût âáút. 

� Voìi láúy næåïc cäng cäüng : 
Âàût åí ngaî ba, ngaî tæ âæåìng phäú vaì 
doüc theo caïc phäú khäng xáy dæûng hãû 
thäúng cáúp næåïc trong nhaì våïi khoaíng 
caïch 200m mäüt voìi. 

� Gäúi tæûa: Duìng âãø khàõc 
phuûc læûc xung kêch gáy ra khi næåïc 
âäøi chiãöu chuyãøn âäüng, thæåìng âàût åí 
nhæîng chäù uäún cong, chäù ngoàût, äúng cuût,... vaì âæåüc xáy dæûng bàòng gaûch hoàûc bã täng cäút theïp. 

� Giãúng thàm: Âãø thàm nom, sæía chæîa vaì quaín lyï maûng læåïi cáúp næåïc. Trong giãúng 
thàm coï bäú trê caïc van, khoïa cáön thiãút phuûc vuû cäng taïc quaín lyï, thæåìng âæåüc xáy dæûng bàòng 
gaûch hoàûc bàòng bã täng. 

5/ CHI TIÃÚT HOÏA MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC : 

Khi thiãút kãú kyî thuáût vaì thi cäng maûng læåïi cáúp næåïc ngæåìi ta thæåìng veî chi tiãút hoïa 
maûng læåïi cáúp næåïc, tæïc laì duìng caïc kyï hiãûu vãö phuû tuìng, âæåìng äúng, thiãút bë... âãø thãø hiãûn chi 
tiãút làõp raïp noï trãn màût bàòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....7: Chi tiãút maûn7: Chi tiãút maûn7: Chi tiãút maûn7: Chi tiãút maûng læåïi cáúp næåïc.g læåïi cáúp næåïc.g læåïi cáúp næåïc.g læåïi cáúp næåïc.    

 

Âäöng häö 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 6666....6: Voìi næåïc cäng cäüng.6: Voìi næåïc cäng cäüng.6: Voìi næåïc cäng cäüng.6: Voìi næåïc cäng cäüng.    
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IIII    ---- SÅ ÂÄÖ CÁÚU TAÛO VA SÅ ÂÄÖ CÁÚU TAÛO VA SÅ ÂÄÖ CÁÚU TAÛO VA SÅ ÂÄÖ CÁÚU TAÛO VAÌ CAÏC KYÏ HIÃÛU:Ì CAÏC KYÏ HIÃÛU:Ì CAÏC KYÏ HIÃÛU:Ì CAÏC KYÏ HIÃÛU:    
HTCN bãn trong nhaì duìng âãø âæa næåïc tæì maûng læåïi bãn ngoaìi âãún moüi thiãút bë, 

duûng cuû vãû sinh hoàûc maïy moïc saín xuáút bãn trong nhaì. 

1/ CAÏC BÄÜ PHÁÛN CHÊNH CUÍA HTCN TRONG NHAÌ: 

a/ Âæåìng dáùn næåïc vaìo nhaì: näúi liãön våïi âæåìng äúng cáúp bãn ngoaìi våïi nuït âäöng häö âo næåïc. 
b/ Nuït âäöng häö âo næåïc : gäöm âäöng häö âo næåïc vaì caïc thiãút bë khaïc duìng âãø âo læu læåüng næåïc 
tiãu thuû. 
c/ Maûng læåïi cáúp næåïc bãn trong nhaì: 

�  Âæåìng äúng chênh dáùn næåïc tæì âäöng häö âo næåïc âãún caïc äúng âæïng. 
�  Âæåìng äúng âæïng cáúp næåïc lãn caïc táöng nhaì. 
�  Caïc äúng nhaïnh phán phäúi næåïc vaì dáùn næåïc tåïi caïc duûng cuû vãû sinh. 
�  Caïc duûng cuû láúy næåïc (voìi næåïc , van khoïa,...). 

Ngoaìi ra âãø phuûc vuû cho chæîa chaïy coìn coï caïc voìi phun chæîa chaïy; nãúu aïp læûc âæåìng 
äúng bãn ngoaìi khäng âuí âaím baío âæa næåïc tåïi thiãút bë duìng næåïc thç coìn bäø sung thãm caïc 
cäng trçnh thiãút bë khaïc nhæ: keït næåïc , traûm båm, bãø chæïa næåïc ngáöm, traûm khê neïn,... 

2/ CAÏC KYÏ HIÃÛU QUI ÆÅÏC VÃÖ HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ: 

 ÄÚng næåïc âi näøi   Âäöng häö âo næåïc 

 Äúng næåïc âi ngáöm   Voìi næåïc cháûu ræía 

 Khäng gian   Van xaí næåïc  

 Màût bàòng   Voìi næåïc áu tiãøu 

 Khäng gian   Voìi næåïc thuìng xê 

 Màût bàòng   Voìi chæîa chaïy 

 Khäng gian   Voìi träün noïng-laûnh 

 Màût bàòng   Bäü voìi tàõm hæång sen 

 

Van næåïc  

Van 1 chiãöu  

Båm næåïc   
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3/  SÅ ÂÄÖ  VAÌ PHÁN LOAÛI HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC BÃN TRONG NHAÌ: 

Så âäö hãû thäúng cáúp næåïc bãn trong nhaì coï thãø phán thaình: 

a/ Theo chæïc nàng: 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc sinh hoaût àn uäúng. 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc saín xuáút . 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy.  

�  Hãû thäúng cáúp næåïc kãút håüp. 

Trong thæûc tãú hãû thäúng cáúp næåïc saín xuáút chè duìng chung våïi hãû thäúng cáúp næåïc sinh 
hoaût khi cháút læåüng næåïc saín xuáút  âoìi hoíi cao nhæ næåïc sinh hoaût, hoàûc khi læåüng næåïc saín 
xuáút duìng êt. 

Hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy chè laìm riãng våïi hãû thäúng cáúp næåïc sinh hoaût trong caïc 
træåìng håüp âàûc biãût, nhæ âäúi våïi nhaì cao táöng (>16 táöng) hoàûc cáön chæîa chaïy tæû âäüng, coìn laûi 
chuïng âæåüc kãút håüp chung våïi nhau. 

b/ Theo aïp læûc âæåìng äúng næåïc ngoaìi phäú: 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc âån giaín: 

 Hãû thäúng naìy aïp duûng khi aïp læûc cuía âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi hoaìn toaìn 
âaím baío âæa næåïc  âãún moüi TBVS bãn trong nhaì, kãø caí nhæîng thiãút bë báút låüi nháút. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh Hçnh Hçnh Hçnh 7777....1: 1: 1: 1: Så âäö cáúp næåïc âån giaín coï hay khäng coï keït næåïc.Så âäö cáúp næåïc âån giaín coï hay khäng coï keït næåïc.Så âäö cáúp næåïc âån giaín coï hay khäng coï keït næåïc.Så âäö cáúp næåïc âån giaín coï hay khäng coï keït næåïc.    
a- Cáúp næåïc træûc tiãúp tæì äúng ngoaìi vaìo hãû thäúng trong. 

b,c - Cáúp træûc tiãúp tæì äúng bãn ngoaìi vaìo vaì tæì keït maïi xuäúng. 

 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc coï keït næåïc trãn maïi: 

Hãû thäúng naìy aïp duûng khi aïp læûc cuía âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi khäng âaím baío 
thæåìng xuyãn, trong caïc giåì duìng næåïc êt (ban âãm) næåïc cung cáúp cho caïc TBVS trong nhaì 
vaì dæû træî vaìo keït næåïc, coìn trong caïc giåì cao âiãøm duìng næåïc nhiãöu thç keït næåïc seî cung cáúp 
cho caïc TBVS. Keït laìm nhiãûm vuû dæû træî næåïc khi thæìa vaì cung cáúp laûi khi thiãúu. 

b/ a/ c/ 
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Thäng thæåìng ngæåìi ta thiãút kãú âæåìng äúng lãn xuäúng keït chung laìm mäüt, khi âoï 
âæåìng kênh äúng phaíi choün våïi træåìng håüp læu læåüng låïn nháút vaì trãn âæåìng äúng dáùn næåïc tæì 
âaïy keït xuäúng phaíi bäú trê van mäüt chiãöu âãø chè cho næåïc xuäúng maì khäng cho næåïc vaìo tæì âaïy 
keït (vç laìm xaïo träün càûn, gáy nhiãùm báùn næåïc). Cuîng coï thãø bäú trê hai âæåìng äúng dáùn næåïc lãn 
vaì xuäúng riãng biãût, luïc âoï âæåìng kênh äúng chênh coï thãø nàòm åí táöng trãn cuìng. 

HTCN coï keït trãn maïi coï æu âiãøm laì dæû træî âæåüc læåüng næåïc låïn, næåïc khäng bë càõt 
âäüt biãún, tiãút kiãûm âiãûn vaì cäng quaín lyï. Nhæng nãúu dung têch keït quaï låïn seî aính hæåíng âãún 
kãút cáúu cuía nhaì, chiãöu cao keït quaï låïn seî aính hæåíng âãún myî quan kiãún truïc. Màût khaïc, næåïc 
læu laûi trãn keït láu dãù bë âoïng càûn, moüc rãu gáy báøn næåïc. 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc coï traûm båm: 

 Hãû thäúng naìy aïp duûng trong træåìng håüp aïp læûc 
âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi khäng âaím baío thæåìng 
xuyãn hoàûc hoaìn toaìn khäng âaím baío âæa næåïc tåïi caïc 
TBVS bãn trong nhaì. Maïy båm laìm nhiãûm vuû thay keït 
næåïc , âæåüc måí theo chu kyì bàòng tay hay tæû âäüng nhåì caïc 
råle aïp læûc. Trong træåìng naìy khäng kinh tãú bàòng keït 
næåïc , vç täún maïy båm, täún âiãûn, täún cäng quaín lyï (nãúu 
måí bàòng tay) vaì maïy båm laìm viãûc thæåìng xuyãn seî 
choïng hoíng. Trong thæûc tãú hãû thäúng naìy êt duìng. 

�  Hãû thäúng coï keït næåïc vaì traûm båm:  

Hãû thäúng naìy aïp duûng trong 
træåìng håüp aïp læûc âæåìng äúng cáúp næåïc 
bãn ngoaìi hoaìn toaìn khäng baío âaím. Maïy 
båm laìm viãûc theo chu kyì, chè måí trong 
nhæîng giåì cao âiãøm âãø âæa næåïc âãún caïc 
TBVS vaì dæû træî cho keït næåïc. Trong 
nhæîng giåì duìng næåïc êt, keït seî cung cáúp 
næåïc cho ngäi nhaì. Maïy båm coï thãø måí 
bàòng tay hoàûc tæû âäüng. 

 
 
 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc coï keït, traûm båm vaì bãø chæïa:  

Hãû thäúng naìy aïp duûng trong træåìng håüp aïp læûc âæåìng äúng cáúp næåïc  bãn ngoaìi hoaìn 
toaìn khäng âaím baío vaì quaï tháúp, âäöng thåìi læu læåüng næåïc laûi khäng âáöy âuí (âæåìng kênh äúng 
bãn ngoaìi beï), nãúu båm træûc tiãúp tæì âæåìng äúng bãn ngoaìi thç seî aính hæåíng âãún viãûc duìng næåïc 
cuía caïc khu væûc xung quanh (thæåìng xaíy ra âäúi våïi nhæîng nhaì cao táöng måïi xáy trong thaình 
phäú cuî). Theo TCVN 4513-88, khi aïp læûc âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi nhoí hån 5m thç phaíi 
xáy dæûng bãø chæïa ngáöm âãø dæû træî. Maïy båm seî båm næåïc tæì bãø âæa vaìo nhaì. 

Hçnh 7.2: Hçnh 7.2: Hçnh 7.2: Hçnh 7.2: Så âäö coï båm.Så âäö coï båm.Så âäö coï båm.Så âäö coï båm.    

Hçnh 7.3: Hçnh 7.3: Hçnh 7.3: Hçnh 7.3: Så âäö coï båm+ keït næåïcSå âäö coï båm+ keït næåïcSå âäö coï båm+ keït næåïcSå âäö coï båm+ keït næåïc    
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�  Hãû thäúng cáúp næåïc coï traûm khê eïp: 

Hãû thäúng naìy aïp duûng trong træåìng håüp aïp 
læûc cuía âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi khäng âaím 
baío thæåìng xuyãn maì khäng thãø xáy dæûng keït næåïc 
âæåüc vç dung têch keït quaï låïn khäng coï låüi vãö màût kãút 
cáúu hoàûc myî quan kiãún truïc. Traûm khê eïp coï thãø âàût åí 
táöng háöm hoàûc táöng 1. 

 

 

 

 

 

�  Hãû thäúng cáúp næåïc phán vuìng: 

Thäng thæåìng âäúi våïi caïc nhaì cao táöng âæïng riãng leî, aïp læûc næåïc cuía âæåìng äúng bãn 
ngoaìi coï thãø baío âaím nhæng khäng thæåìng xuyãn 
hoàûc hoaìn toaìn khäng âaím baío âæa næåïc âãún caïc 
TBVS trong nhaì. Trong træåìng håüp naìy coï thãø sæí 
duûng HTCN phán vuìng. 

Âäúi våïi så âäö naìy ngæåìi ta táûn duûng aïp læûc 
cuía âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi cho mäüt säú táöng 
dæåïi theo så âäö âån giaín. Coìn caïc táöng trãn coï thãø coï 
thãm keït næåïc vaì traûm båm riãng. Luïc âoï cáön laìm 
thãm mäüt âæåìng äúng chênh phêa trãn vaì duìng van 
(hoàûc van mäüt chiãöu) trãn äúng âæïng åí biãn giåïi giæîa 
hai vuìng cáúp næåïc. 

Hãû thäúng naìy coï æu âiãøm laì táûn duûng âæåüc 
aïp læûc cuía âæåìng äúng bãn ngoaìi nhæng laûi coï nhæåüc 
âiãøm laì phaíi xáy dæûng thãm traûm båm tàng aïp, keït vaì 
âæåìng äúng chênh phêa trãn. 

c/ Theo caïch bäú trê âæåìng äúng: 

• Hãû thäúng coï âæåìng äúng chênh laì cuût : laì loaûi hãû thäúng phäø biãún nháút thæåìng aïp duûng 
cho moüi ngäi nhaì (táút caí caïc så âäö trãn). 

• Hãû thäúng coï âæåìng äúng chênh laì voìng (kheïp kên): Duìng cho caïc ngäi nhaì âàûc biãût 
quan troüng, coï yãu cáöu cáúp næåïc liãn tuûc, an toaìn. 

• Hãû thäúng coï âæåìng äúng chênh åí phêa dæåïi hoàûc trãn: Hãû thäúng coï âæåìng äúng chênh 
åí dæåïi laì phäø biãún. Mäüt säú cäng trçnh thæåìng âàût âæåìng äúng chênh åí trãn nhæ nhaì tàõm cäng 
cäüng, hãû thäúng phán vuìng... âãø traïnh laîng phê äúng vaì táûn duûng âæåüc aïp læûc. 

Hçnh 7.4: Hçnh 7.4: Hçnh 7.4: Hçnh 7.4: Så âäö coï bãø chæïaSå âäö coï bãø chæïaSå âäö coï bãø chæïaSå âäö coï bãø chæïa        
++++    båmbåmbåmbåm    ++++    keït næåïckeït næåïckeït næåïckeït næåïc    

Hçnh 7.5: Hçnh 7.5: Hçnh 7.5: Hçnh 7.5: Så âäö  phán vuìnSå âäö  phán vuìnSå âäö  phán vuìnSå âäö  phán vuìng.g.g.g.    
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4/ LÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCNTN: 

Khi thiãút kãú cáön nghiãn cæïu kyî, so saïnh vãö kinh tãú - kyî thuáût caïc phæång aïn âãø choün 
så âäö thêch håüp nháút, âaím baío thoía maîn caïc âiãöu kiãûn sau âáy: 

• Sæí duûng triãût âãø aïp læûc âæåìng äúng bãn ngoaìi. 
• Giaï thaình reí, kinh tãú, quaín lyï dãù daìng, thuáûn tiãûn cho ngæåìi sæí duûng. 
• Haûn chãú maïy båm vç täún âiãûn vaì ngæåìi quaín lyï, giaím tiãúng äön do båm. 
• Kãút håüp täút myî quan kiãún truïc ngäi nhaì. 
 

IIIIIIII    ---- XAÏC ÂËNH AÏP LÆÛC  XAÏC ÂËNH AÏP LÆÛC  XAÏC ÂËNH AÏP LÆÛC  XAÏC ÂËNH AÏP LÆÛC ÄÚNG NÆÅÏÄÚNG NÆÅÏÄÚNG NÆÅÏÄÚNG NÆÅÏC NGOAÌI PHÄÚ C NGOAÌI PHÄÚ C NGOAÌI PHÄÚ C NGOAÌI PHÄÚ     
Khi thiãút kãú cáön phaíi xaïc âënh aïp læûc næåïc âæåìng äúng ngoaìi phäú. Coï nhiãöu caïch, nhæ 

tham khaío säú liãûu cuía caïc cå quan quaín lyï maûng læåïi cáúp næåïc, duìng aïp kãú hoàûc voìi næåïc 
caûnh âoï (gáön âuïng) trong caïc giåì khaïc nhau vaì muìa heì, xáy dæûng biãøu âäö aïp læûc trong tæìng 
ngaìy bàòng äúng thuíy tinh cong chæïa thuíy ngán hoàûc xaïc âënh så bäü qua aïp læûc cuía næåïc åí caïc 
TBVS åí caïc táöng nhaì cuía ngäi nhaì gáön nháút. 

Aïp læûc bãn ngoaìi thæåìng thay âäøi theo thåìi gian (giåì, muìa), do âoï âãø âaím baío cáúp 
næåïc an toaìn vaì liãn tuûc cho ngäi nhaì, aïp læûc âæåìng äúng ngoaìi phäú cáön phaíi låïn hån aïp læûc cáön 
thiãút cuía ngäi nhaì (Hng.min > Hct). Træåìng håüp ngæåüc laûi thç tuìy theo sæû chãnh lãûch coï thãø xáy 
dæûng thãm keït næåïc traûm båm hoàûc caí bãø chæïa. Nhæ váûy, muäún thiãút kãú HTCN trong nhaì cáön 
phaíi xaïc âënh aïp læûc cuía âæåìng äúng ngoaìi phäú vaì aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì âãø choün så âäö 
håüp lyï. 

Træåìng håüp duìng maïy båm båm næåïc tæì bãø chæïa thç aïp læûc båm (Hb) tênh tæì mæûc 
næåïc tháúp nháút trong bãø âãún TBVS báút låüi nháút. Nãúu båm næåïc træûc tiãúp tæì âæåìng äúng bãn 
ngoaìi coï aïp læûc âaím baío thæåìng xuyãn thç âäü cao båm næåïc seî laì hiãûu säú cuía aïp læûc cáön thiãút 
cuía ngäi nhaì våïi aïp læûc âæåìng äúng bãn ngoaìi (Hb = Hct - Hng). Nãúu aïp læûc åí âæåìng äúng cáúp 
næåïc bãn ngoaìi dao âäüng thç âäü cao båm næåïc seî âæåüc tênh våïi aïp læûc tháúp nháút cuía âæåìng 
äúng ngoaìi phäú (Hb = Hct - Hng.min). 

 

III III III III ---- CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT HTCNTN HTCNTN HTCNTN HTCNTN    

1/ ÂÆÅÌNG ÄÚNG DÁÙN VAÌO: 

Âæåìng äúng dáùn vaìo thæåìng âàût våïi âäü däúc tæì 0,0025 - 0,003 hæåïng vãö phêa âæåìng 
äúng bãn ngoaìi âãø däúc saûch næåïc trong nhaì khi cáön thiãöt vaì näúi vuäng goïc våïi tæåìng nhaì vaì 
âæåìng äúng bãn ngoaìi. Âæåìng äúng dáùn vaìo phaíi coï chiãöu daìi nhoí nháút âãø âåî täún váût liãûu, giaím 
khäúi læåüng âaìo âàõp, giaím täøn tháút thuíy læûc. Phaíi bäú trê kãút håüp âæåìng äúng dáùn næåïc vaìo våïi 
nuït âäöng häö âo næåïc cuîng nhæ traûm båm (nãúu coï ) mäüt caïch håüp lyï. Khi âæåìng kênh äúng dáùn 
vaìo d>40mm thç chäù âæåìng äúng dáùn vaìo näúi våïi âæåìng äúng cáúp bãn ngoaìi phaíi bäú trê häú ga, 
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trong âoï coï caïc van âoïng måí næåïc, van mäüt chiãöu vaì van xaí næåïc. Khi d<40mm thç coï thãø chè 
cáön van mäüt chiãöu maì khäng cáön häú ga. 

Tuìy theo chæïc nàng vaì kiãún truïc ngäi nhaì, âæåìng dáùn vaìo coï thãø bäú trê mäüt bãn nhaì 
(a), bäú trê caí hai bãn cho caïc nhaì cäng cäüng quan troüng (b), âoìi hoíi cáúp næåïc liãn tuûc hoàûc dáùn 
vaìo bàòng nhiãöu âæåìng, aïp duûng cho caïc nhaì daìi, coï nhiãöu khu vãû sinh phán taïn (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Âæåìng kênh äúng dáùn vaìo choün theo læu læåüng tênh toaïn cho ngäi nhaì. Khi chæa coï læu 
læåüng tênh toaïn coï thãø láúy så bäü nhæ sau: 

• Caïc ngäi nhaì mäüt hoàûc hai táöng: d = 32 - 50mm. 
• Caïc ngäi nhaì coï khäúi têch trung bçnh: d ≥ 50mm. 
• Caïc ngäi nhaì coï læu læåüng > 1000m3/ngaìy:   d = 75 - 100mm. 
• Våïi caïc nhaì saín xuáút , coï thãø láúy  d= 200 - 300mm hoàûc låïn hån. 

Âæåìng dáùn vaìo cuîng chän sáu nhæ âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi. Coï thãø duìng äúng 
theïp traïng keîm nãúu âæåìng kênh äúng d<70mm, äúng gang hoàûc äúng theïp âen táøm bitum nãúu 
d>70mm. Coï thãø duìng äúng cháút deío. Nãúu aïp læûc næåïc >10at vaì d >100mm thç phaíi duìng äúng 
theïp coï sån táøm chäúng àn moìn. 

Khoaíng caïch täúi thiãøu theo chiãöu ngang tæì äúng dáùn vaìo âãún caïc loaûi äúng vaì âæåìng 
dáy khaïc qui âënh nhæ sau:  

- Caïch äúng thoaït næåïc 1,5m. 
- Caïch äúng dáùn håi âäút aïp læûc tháúp 1m. 
- Caïch äúng dáùn håi âäút aïp læûc cao 1,5m. 
- Caïch äúng dáùn nhiãût (næåïc noïng) 1,5m. 
- Caïch caïp âiãûn thoaûi vaì caïp dáùn âiãûn 0,75 - 1m. 

2/ CHI TIÃÚT NÄÚI ÂÆÅÌNG DÁÙN VAÌO VÅÏI ÄÚNG BÃN NGOAÌI: 

Âæåìng dáùn vaìo coï thãø näúi våïi 
âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi bàòng mäüt 
trong caïc caïch sau âáy: 

a/ Âäúi våïi hãû thäúng âaî coï qui hoaûch: âaî 
làõp sàôn tã, tháûp vaì nuït bët äúng tæì træåïc 
thç chè cáön måí nuït bët äúng vaì làõp âæåìng 
dáùn vaìo. Caïch naìy tiãûn låüi vaì âån giaín 

Hçnh 7.6: Hçnh 7.6: Hçnh 7.6: Hçnh 7.6: Så âäö âæåìng dáùn næåïc vaìo nhaì.Så âäö âæåìng dáùn næåïc vaìo nhaì.Så âäö âæåìng dáùn næåïc vaìo nhaì.Så âäö âæåìng dáùn næåïc vaìo nhaì.    

c/ b/ a/ 

ÄÚng dáùn vaìo nhaì 
Tã coï sàôn 

ÄÚng bãn ngoaìi 

Hçnh 7.7: Hçnh 7.7: Hçnh 7.7: Hçnh 7.7: Tã làõp sàôn.Tã làõp sàôn.Tã làõp sàôn.Tã làõp sàôn.    
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nháút nhæng phaíi coï dæû kiãún træåïc trong qui hoaûch. 

b/ Âäúi våïi hãû thäúng âang sæí duûng: coï thãø coï hai caïch: 

- Cæa mäüt âoaûn äúng âãø làõp tã vaìo, sau âoï måïi näúi äúng dáùn. Caïch naìy coï nhæåüc âiãøm 
laì seî laìm cho mäüt âoaûn äúng cuía maûng læåïi bë càõt næåïc mäüt thåìi gian, nãn chè âæåüc pheïp sæí 
duûng khi yãu cáöu cáúp næåïc khäng liãn tuûc, viãûc cáúp næåïc seî khäng aính hæåíng âãún sinh hoaût 
hoàûc saín xuáút cuía âoaûn äúng âoï. 

- Duìng chuûp ngäöi vaì voìng cäø ngæûa (âai khåíi thuíy). Chuûp ngäöi vaì voìng cäø ngæûa âæåüc 
aïp vaìo âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi bàòng ãcu. Duìng khoan âãø khoan läù cho næåïc chaíy ra. 
Giæîa chuûp ngäöi vaì äúng næåïc bãn ngoaìi coï táúm âãûm cao su hçnh vaình khàn âàût xung quanh läù 
khoan âãø næåïc khoíi roì ra ngoaìi. Läù khoan coï âæåìng kênh nhoí hån 1/3 âæåìng kênh äúng cáúp 
næåïc bãn ngoaìi. Âai khåíi thuíy coï thãø chãú taûo kiãøu ren, miãûng loe hoàûc bêch. Sau khi khoan 
xong, ruït khoan ra, nhanh choïng làõp khoïa vaìo, âoïng khoïa laûi räöi tiãúp tuûc näúi âæåìng äúng dáùn 
næåïc vaìo nhaì. Khi khäng coï maïy khoan coï thãø duìng âuûc vaìo buïa tay âãø âuûc läù. Phæång phaïp 
duìng âai khåíi thuíy coï nhiãöu æu âiãøm vç thi cäng nhanh, khäng phaíi càõt næåïc , do âoï âæåüc sæí 
duûng räüng raîi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ CHI TIÃÚT ÂÆÅÌNG ÄÚNG QUA TÆÅÌNG VAÌ MOÏNG NHAÌ: 

Âãø âãö phoìng sæû cäú do nhaì bë luïn, khi âàût äúng vaìo qua tæåìng, moïng nhaì phaíi cho äúng 
chui qua mäüt läù träúng chæìa træåïc coï âæåìng kênh låïn hån âæåìng kênh äúng tæì 200mm tråí lãn. 
Khe håí phaíi âæåüc traït kên bàòng váût liãûu chäúng tháúm âaìn häöi (såüi gai táøm dáöu, âáút seït nhaìo, væîa 
ximàng maïc 300 mäüt låïp daìy 20-30mm. Nãúu âáút áøm æåït hay coï næåïc ngáöm thç phaíi duìng 
voìng chàõn hoàûc bã täng maïc 70 (näúi cæïng) hoàûc âàût trong caïc äúng boüc bàòng kim loaûi. 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 4 
5 

Hçnh 7.8: Hçnh 7.8: Hçnh 7.8: Hçnh 7.8: Âai khåíi thuíy.Âai khåíi thuíy.Âai khåíi thuíy.Âai khåíi thuíy.    

1. ÄÚng næåïc. 
2. Voìng cäø ngæûa. 
3. Táúm âãûm cao su. 
4. Chuûp ngäöi. 
5. Khoïa næåïc. 

Såüi âay  
táøm bitum 

Væîa 
 

Âáút seït nhaìo 

Theïp táúm haìn 

Âáút seït nhaìo 

ÄÚng theïp läöng 

Hçnh 7.9: Hçnh 7.9: Hçnh 7.9: Hçnh 7.9: Chi tiãút äúng qua moïng nhaì.Chi tiãút äúng qua moïng nhaì.Chi tiãút äúng qua moïng nhaì.Chi tiãút äúng qua moïng nhaì.    
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Khi hai âæåìng äúng cáúp vaì thoaït næåïc càõt nhau thç äúng cáúp næåïc phaíi âàût cao hån äúng 
thoaït næåïc 0,4m (tênh tæì 2 thaình äúng), nãúu nhoí hån phaíi âàût trong caïc äúng läöng bàòng kim loaûi 
hai âáöu daìi hån 0,5m (trong âáút khä) hoàûc 1m (trong âáút áøm). 

4/ NUÏT ÂÄÖNG HÄÖ ÂO NÆÅÏC : 

Nuït âäöng häö âo næåïc gäöm: âäöng häö, khoïa, van xaí vaì caïc bäü pháûn näúi äúng. Nuït âäöng 
häö thæåìng âàût trãn âæåìng dáùn vaìo sau khi qua tæåìng nhaì khoaíng 1-2m åí nhæîng vë trê cao raïo 
vaì dãù xem xeït. Coï thãø âàût dæåïi gáöm cáöu thang, trong táöng háöm, trong mäüt häú näng dæåïi nãön 
nhaì táöng 1 (coï thãø âàût åí haình lang nhæng khäng qua phoìng åí). Træåìng håüp âàûc biãût coï thãø bäú 
trê åí ngoaìi tæåìng nhaì nhæng phaíi âæåüc che mæa vaì baío vãû täút. Âãø tiãûn thi cäng coï thãø chãú taûo 
sàôn caïc häüp bàòng bã täng âàût toaìn bäü nuït âäöng häö trong âoï. 

Nuït âäöng häö coï thãø âàût theo kiãøu voìng hoàûc khäng voìng. Trong træåìng håüp ngäi nhaì 
cáön læåüng næåïc låïn, yãu cáöu cáön phaíi cáúp næåïc liãn tuûc thç phaíi âàût voìng. Khi læåüng næåïc nhoí, 
yãu cáöu cáúp næåïc khäng liãn tuûc hoàûc coï nhiãöu âæåìng dáùn vaìo coï thãø âàût khäng voìng. 

 
 
 
 
 

 

Âäöng häö âo næåïc duìng âãø: xaïc âënh khäúi læåüng næåïc tiãu thuû, læu læåüng næåïc bë máút 
maït, hao huût trãn âæåìng äúng váûn chuyãøn âãø phaït hiãûn caïc chäù roì rè, bãø våî äúng; vaì duìng âãø âiãöu 
tra xaïc âënh tiãu chuáøn duìng næåïc phuûc vuû cho qui hoaûch vaì thiãút kãú caïc hãû thäúng cáúp næåïc. 

Âäöng häö âo næåïc coï nhiãöu loaûi nhæng loaûi thäng duûng nháút laì loaûi caïnh quaût vaì loaûi 
tuäúc bin. Loaûi caïnh quaût coï âæåìng kênh tæì 10-40mm, duìng âãø âo læu læåüng næåïc nhoí. Loaûi 
tuäúc bin coï âæåìng kênh tæì 50-200mm thæåìng duìng âãø âo læåüng næåïc låïn hån 10m3/h. Caí hai 
loaûi âãöu cáúu taûo theo nguyãn tàõc læu täúc - læu læåüng næåïc tyí lãû våïi váûn täúc chuyãøn âäüng cuía 
næåïc qua âäöng häö. 

Læåüng næåïc qua âäöng häö âæåüc biãøu thë bàòng hãû thäúng kim quay hoàûc bàòng daîy säú 
trãn màût âäöng häö. Màût âäöng häö coï hai loaûi : loaûi coï mäüt kim låïn vaì haìng chæî säú hoàûc loaûi coï 
mäüt kim låïn vaì 5 voìng kim nhoí. Caïc voìng quay theo chiãöu kim âäöng häö chè tæì haìng âån vë, 
chuûc, tràm theo chiãöu ngæåüc kim âäöng häö. Kim låïn chè dæåïi 1 m3. Caïc chè säú vãö læu læåüng 
âæåüc thãø hiãûn trãn màût cuía âäöng häö vaì khaïc nhau tæì 0,01 âãún 1000m3 (gáúp nhau 10 láön mäüt ). 

Muäún xaïc âënh âæåüc læåüng næåïc tiãu thuû qua âäöng häö, ta chè âoüc säú trãn màût âäöng 
häö, hiãûu säú giæîa hai láön âoüc chênh laì læu læåüng næåïc tiãu thuû trong thåìi gian âoï. Muäún kiãøm tra 
âäü chênh xaïc cuía âäöng häö ngæåìi ta coï thãø duìng thuìng hæïng vaì âäöng häö báúm giáy, nãúu sai säú 
nhoí hån 2% âäúi våïi âäöng häö måïi vaì nhoí hån 5% âäúi våïi âäöng häö cuî thç âäöng häö coi nhæ täút. 

Hçnh 7.10: Hçnh 7.10: Hçnh 7.10: Hçnh 7.10: Nuït âäöng häö âo næåïc.Nuït âäöng häö âo næåïc.Nuït âäöng häö âo næåïc.Nuït âäöng häö âo næåïc.    
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� Âãø choün cåî âäöng häö âo næåïc ngæåìi ta dæûa vaìo læu læåüng tênh toaïn cuía ngäi nhaì 
vaì khaí nàng laìm viãûc cuía âäöng häö. Khaí nàng âoï âæåüc biãøu thë bàòng læu læåüng  giåïi haûn nhoí 
nháút, læu læåüng giåïi haûn låïn nháút vaì læu læåüng âàûc træng cuía âäöng häö. 

Loaûi vaì cåî âäöng häö âæåüc choün phaíi thoía maîn caïc âiãöu kiãûn sau: 
• Qmin  ≤  Qtt  ≤ Qmax. 

• Qngaìy  ≤  1/2 Qât. 

Qmin : Læu læåüng giåïi haûn nhoí nháút (khoaíng 6-8% læu læåüng tênh toaïn trung bçnh) hay coìn goüi 
laì âäü nhaûy cuía âäöng häö, nghéa laì nãúu læåüng næåïc chaíy qua âäöng häö nhoí hån læu læåüng 
áúy thç âäöng häö khäng laìm viãûc. 

Qtt : Læu læåüng tênh toaïn cuía ngäi nhaì. 
Qmax : Læu læåüng giåïi haûn låïn nháút cuía âäöng häö - læåüng næåïc låïn nháút qua âäöng häö maì khäng 

laìm hæ hoíng âäöng häö vaì täøn tháút quaï låïn (khoaíng 45-50% læu læåüng âàûc træng cuía âäöng 
häö). 

Qngaìy : Læu læåüng næåïc ngaìy âãm cuía ngäi nhaì [m3/ng.âãm]. 
Qât : Læu læåüng âàûc træng cuía âäöng häö - læu læåüng næåïc chaíy qua âäöng häö khi täøn tháút aïp læûc 

trong âäöng häö laì 10m. [m3/h]. 

Caïc loaûi âäöng häö læu täúc noïi trãn thæåìng laìm viãûc äøn âënh khi læu læåüng næåïc låïn nháút 
qua noï khoaíng 40-50% læu læåüng âàûc træng cuía âäöng häö. 

Baíng 10: Cåî - læu læåüng & âàûc tênh cuía âäöng häö âo næåïc. 

Loaûi âäöng häö Cåî âäöng häö Læu læåüng âàûc Læu læåüng cho pheïp [l/s] 
 D [mm] træng [m3/h] Qmax Qmin 
 10 2 0,28 - 
 15 3 0,40 0,03 

Loaûi caïnh quaût 20 5 0,70 0,04 
(truûc âæïng) 25 7 1,00 0,055 

 30 10 1,40 0,07 
 40 20 2,80 0,14 
 50 70 7 0,9 
 80 250 22 1,7 

Loaûi tuäúc bin 100 440 39 3,0 
(truûc ngang) 150 1000 100 4,4 

 200 1700 150 7,2 
 250 2600 223 10,0 

Sau khi choün âæåüc cåî âäöng häö thêch håüp cáön kiãøm tra laûi täøn tháút aïp læûc qua âäöng häö 
coï væåüt quaï giaï trë cho pheïp hay khäng . Theo qui phaûm, täøn tháút aïp læûc qua âäöng häö âo næåïc 
Hâh qui âënh nhæ sau: 

• Âäúi våïi âäöng häö caïnh quaût (truûc âæïng): khi sinh hoaût bçnh thæåìng Hâh ≤ 2,5m; khi 
coï chaïy Hâh ≤ 5m. 

• Âäúi våïi âäöng häö loaûi tuäúc bin (truûc ngang): khi sinh hoaût bçnh thæåìng Hâh ≤ 1,5m; 
khi coï chaïy Hâh ≤ 2,5m. 
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Täøn tháút aïp læûc qua âäöng häö âo næåïc xaïc âënh theo cäng thæïc sau: Hâh = S.Qtt
2 . 

Qtt : Læu læåüng næåïc tênh toaïn [l/s]. 
S : Sæïc khaïng cuía âäöng häö âo næåïc : 

Baíng 11: Sæïc khaïng cuía âäöng häö âo næåïc : 

Cåî  
[mm] 

15 20 30 40 50 80 100 150 200 

S 14,4 5,2 1,3 0,32 0,0265 0,00207 0,000675 0,00013 0,0000453 

Theo kinh nghiãûm, cåî âäöng häö âo næåïc thæåìng âæåüc choün nhoí hån mäüt báûc so våïi 
âæåìng kênh äúng dáùn næåïc vaìo, vê duû: âæåìng kênh äúng dáùn vaìo laì 50mm coï thãø choün âäöng häö 
caïnh quaût cåî 40mm laì væìa. 

5/ MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ: 

a/ Phán loaûi:  

Maûng læåïi cáúp næåïc trong nhaì gäöm caïc äúng chênh, äúng âæïng, äúng phán phäúi (nhaïnh) 
vaì caïc äúng näúi âãún caïc duûng cuû TBVS. 

Tuìy theo chãú âäü tiãu thuû næåïc vaì chæïc nàng caïc nhaì, tuìy theo caïc yãu cáöu vãö cäng 
nghãû vaì chæîa chaïy, maûng læåïi cáúp næåïc trong nhaì coï thãø laì maûng læåïi cuût, voìng, kãút håüp vaì 
maûng læåïi phán vuìng. Theo caïch âàût äúng chênh coï thãø laì maûng læåïi cáúp næåïc tæì dæåïi lãn hoàûc 
trãn xuäúng. 

Maûng læåïi cuût âæåüc sæí duûng åí caïc nhaì, caïc cå quan vaì âäi khi åí caí caïc nhaì maïy nãúu 
âæåüc pheïp ngæìng cung cáúp næåïc khi cáön sæía chæîa mäüt pháön hoàûc toaìn bäü hãû thäúng. Maûng læåïi 
voìng âæåüc sæí duûng åí caïc nhaì khi cáön thiãút phaíi baío âaím cung cáúp næåïc mäüt caïch liãn tuûc. 
Maûng læåïi voìng âæåüc näúi våïi maûng læåïi ngoaìi phäú bàòng nhiãöu âæåìng äúng vaìo âãø khi hoíng mäüt 
trong säú âoï váùn coï thãø cung cáúp âæåüc næåïc cho ngäi nhaì. Maûng læåïi kãút håüp caí voìng vaì cuût 
âæåüc sæí duûng trong caïc nhaì låïn, coï nhiãöu thiãút bë láúy næåïc. Maûng læåïi phán vuìng laì maûng læåïi 
coï nhiãöu vuìng trong mäüt nhaì vaì âæåüc näúi våïi nhau hoàûc âäüc láûp våïi nhau, mäùi vuìng coï thãø coï 
âæåìng dáùn vaìo vaì thiãút bë tàng aïp riãng. Trong caïc nhaì cao táöng coï thãø coï maûng læåïi nhiãöu 
vuìng, aïp læûc thuíy ténh mäùi vuìng khäng âæåüc quaï 60m. 

Trong maûng læåïi láúy næåïc tæì dæåïi lãn, caïc âæåìng äúng chênh âàût åí dæåïi nhaì coìn trong 
maûng læåïi láúy næåïc tæì trãn xuäúng, caïc âæåìng äúng chênh âàût trãn tráön maïi hoàûc trãn saìn sán 
thæåüng. Maûng læåïi láúy næåïc tæì trãn xuäúng coï thãø reí hån vaì quaín lyï tiãûn hån maûng læåïi láúy 
næåïc tæì dæåïi lãn. 

Så âäö maûng læåïi cáúp næåïc trong nhaì âæåüc choün tuìy theo caïch bäú trê caïc thiãút bë láúy 
næåïc trãn màût bàòng tæìng táöng mäüt , chãú âäü cung cáúp vaì tiãu thuû næåïc , yãu cáöu cung cáúp næåïc 
liãn tuûc hay khäng cuîng nhæ caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût. Caïc thiãút bë vaì duûng cuû vãû sinh cáön 
âæåüc bäú trê mäüt caïch håüp lyï nháút, caïc khu vãû sinh vaì caïc thiãút bë láúy næåïc cáön táûp trung thaình 
nhoïm theo tæìng táöng nhaì, táöng noü nàòm trãn táöng kia, khoaíng caïch giæîa caïc äúng dáùn phaíi ngàõn 
nháút. 
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b/ ÄÚng vaì caïch näúi äúng: 

Yãu cáöu cå baín âäúi våïi äúng cáúp næåïc trong nhaì laì bãön, sæí duûng âæåüc láu, chäúng âæåüc 
àn moìn vaì caïc taïc âäüng cå hoüc, coï troüng læåüng nhoí âãø täún êt váût liãûu, chiãöu daìi låïn âãø êt mäúi 
näúi làõp raïp nhanh choïng, dãù daìng, mäúi näúi phaíi kên, coï khaí nàng uäún cong, âuïc vaì haìn dãù 
daìng. 

Trong caïc loaûi äúng cáúp næåïc trong nhaì thç äúng theïp vaì äúng nhæûa laì thäng duûng hån 
caí. 

� ÄÚng theïp traïng keîm (caí bãn trong vaì bãn ngoaìi): daìi 4-8m, âæåìng kênh 10-70mm, êt àn 
moìn vaì han rè. 

ÄÚng theïp âen (khäng traïng keîm) daìi 4-12m, âæåìng kênh 70-125mm. ÄÚng theïp coï thãø 
chëu âæåüc aïp læûc cäng taïc tåïi 10at, loaûi tàng cæåìng aïp læûc coï thãø âaût 10-25at. 

ÄÚng theïp âæåüc näúi våïi nhau bàòng haìn (äúng âæåìng kênh låïn) hoàûc ren (äúng âæåìng 
kênh nhoí). Mäúi näúi haìn thç kên, bãön nhæng täún âiãûn, täún que haìn, âoìi hoíi cháút læåüng haìn cao, 
do váûy phæång phaïp haìn thæåìng duìng âäúi våïi äúng theïp âen coï âæåìng kênh låïn. Phæång phaïp 
näúi bàòng ren laì phæång phaïp chuí yãúu âãø näúi äúng cáúp næåïc bãn trong nhaì. Ngæåìi ta thæåìng chãú 
taûo sàôn caïc bäü pháûn näúi äúng coï ren phêa trong âãø vàûn vaìo caïc äúng næåïc ta ren åí màût ngoaìi 
(duìng baìn ren). Træåïc khi vàûn ren vaìo våïi nhau, phaíi quáún quanh chäù ren phêa ngoaìi äúng mäüt 
êt såüi âay hoàûc giáúy nhæûa cho chàût vaì kên mäúi näúi räöi queït mäüt låïp sån chäúng rè lãn chäù ren. 
Ren äúng coï kiãøu “ren cheïo” duìng khi aïp læûc låïn âaím baío chàõc chàõn hån vaì “ren thàóng” laì 
thäng duûng nháút. 

Caïc phuû tuìng näúi äúng thæåìng duìng laì:  

- ÄÚng läöng (màng säng) âãø näúi hai âoaûn äúng våïi nhau coï âæåìng kênh bàòng nhau;  
- Cän âãø näúi hai äúng thàóng coï âæåìng kênh khaïc nhau;  
- Cuït âãø näúi caïc chäù ngoàût, cong cuìng âæåìng kênh.  
- Tã âãø näúi ba nhaïnh äúng cuìng hoàûc khaïc âæåìng kênh (hai nhaïnh chênh luän coï âæåìng 

kênh bàòng nhau, coìn nhaïnh reî bao giåì cuîng coï âæåìng kênh bàòng hoàûc nhoí hån nhaïnh chênh);  
- Tháûp âãø näúi hai äúng càõt nhau vuäng goïc thaình 4 nhaïnh ( bäún nhaïnh cuía tháûp coï 

âæåìng kênh bàòng nhau hoàûc hai nhaïnh thàóng bàòng nhau tæìng âäi mäüt . 
- Nuït duìng âãø bët kên taûm thåìi mäüt âáöu äúng maì sau naìy coï thãø näúi daìi thãm. 
- Ràõc co (bäü ba) âãø näúi caïc âoaûn äúng thàóng trong træåìng håüp thi cäng khoï khàn 

(væåïng kãút cáúu nhaì, khäng xoay âæåüc äúng vaìo ren khi sæía chæîa äúng,...). 

� ÄÚng nhæûa: Coï nhiãöu æu âiãøm nhæ âäü bãön cao, reí, nheû, coï khaí nàng chäúng âæåüc àn moìn hoïa 
hoüc, chëu taïc âäüng cå hoüc täút, näúi äúng dãù daìng, nhanh choïng... 

ÄÚng nhæûa ráút trån, êt täøn tháút thuíy læûc, do âoï khaí nàng váûn chuyãøn næåïc cao hån caïc 
loaûi äúng khaïc tæì 8-10%. 

Âæåìng kênh äúng nhæûa coï thãø tæì 10-630mm,; daìi 4,6,8,10 hoàûc 12m. 

Viãûc näúi äúng nhæûa coï thãø thæûc hiãûn bàòng kiãøu ren, haìn, daïn nhæûa hoàûc bàòng caïc 
phæång phaïp näúi nhæ äúng theïp , äúng gang,... våïi caïc bäü pháûn näúi äúng ráút phong phuï. 
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Ngoaìi ra trong caïc phoìng thê nghiãûm, caïc cå såí saín xuáút ... ngæåìi ta cuîng duìng caïc 
loaûi äúng khaïc nhæ äúng gang, äúng thuíy tinh, âäöng thau, nhäm,... nhæng säú læåüng êt hån. 

c/ Caïc thiãút bë cáúp næåïc trong nhaì: 

Theo chæïc nàng, caïc thiãút bë cáúp næåïc trong nhaì coï thãø chia ra: thiãút bë láúy næåïc, 
âoïng måí næåïc , âiãöu chènh, phoìng ngæìa vaì caïc thiãút bë âàûc biãût khaïc duìng trong y hoüc vaì caïc 
phoìng thê nghiãûm. 

� Thiãút bë láúy næåïc : gäöm caïc voìi næåïc måí cháûm, måí 
nhanh. Voìi måí cháûm thæåìng âàût åí caïc cháûu ræía tay, ræía 
màût, cháûu giàût, cháûu tàõm, caïc voìi träün næåïc noïng laûnh åí 
caïc nhaì tàõm, caïc voìi ræía áu tiãøu... âãø traïnh hiãûn tæåüng sæïc 
va thuíy læûc. Voìi måí nhanh thæåìng âàût åí caïc nhaì tàõm cäng 
cäüng, nhaì giàût laì, thuìng næåïc ... coï aïp læûc næåïc dæåïi 1at âãø 
láúy næåïc nhanh. Caïc loaûi voìi næåïc thæåìng coï âæåìng kênh 
tæì 10-15-20mm. 

Kãút cáúu cuía caïc voìi næåïc gäöm coï caïc læåîi gaì. Voìi næåïc måí cháûm coï læåîi gaì táûn cuìng 
bàòng mäüt táúm âãûm cao su, khi quay tay quay ngæåüc chiãöu kim âäöng häö læåîi gaì náng lãn cho 
næåïc chaíy ra, khi quay cuìng chiãöu kim âäöng häö læåîi gaì âoïng khe håí laûi vaì càõt næåïc. Læåîi gaì 
kiãøu nuït laì mäüt nuït hçnh cän coï läù troìn hoàûc hçnh chæî nháût thäng suäút åí giæîa, khi quay tay goïc 
90o læåîi gaì seî måí ra ( läù thäng suäút nàòm doüc theo chiãöu næåïc chaíy) hoàûc âoïng laûi. Voìi næåïc 
ræía áu tiãøu chè khaïc voìi måí cháûm åí chäù mäüt âáöu måí ta âãø làõp vaìo âáöu áu tiãøu. 

� Thiãút bë âoìng måí næåïc : 

Duìng âãø âoïng måí tæìng âoüan riãng biãût cuía maûng 
læåïi cáúp næåïc. Thiãút bë âoïng måí næåïc coï thãø laì van khi 
d<50mm, khoïa khi d>50mm. Van thæåìng chãú taûo kiãøu truûc 
âæïng hoàûc nghiãng (täøn tháút aïp læûc nhoí hån vç noï khäng 
chaíy quanh maì chaíy thàóng) vaì näúi våïi äúng bàòng ren, khoïa 
thæåìng näúi våïi äúng bàòng màût bêch. 

Thiãút bë âoïng måí næåïc thæåìng âæåüc bäú trê åí nhæîng 
vë trê sau: 

• Âáöu caïc äúng âæïng cáúp næåïc trãn màût saìn táöng 1. 
• Âáöu caïc äúng nhaïnh dáùn næåïc tåïi caïc thiãút bë vãû sinh. 
• ÅÍ âæåìng dáùn næåïc vaìo, træåïc sau âäöng häö âo næåïc , maïy båm, trãn âæåìng äúng dáùn 

næåïc lãn keït, trãn âæåìng äúng dáùn næåïc vaìo thuìng ræía xê... 
• Trãn maûng læåïi voìng âãø âoïng kên 1/2 voìng mäüt . 
• Træåïc caïc voìi tæåïi, caïc duûng cuû, thiãút bë âàûc biãût trong træåìng hoüc, bãûnh viãûn,... 

� Thiãút bë âiãöu chènh phoìng ngæìa: 

Gäöm coï mäüt säú loaûi sau: van mäüt chiãöu, van phoìng ngæìa, van giaím aïp, van hçnh cáöu. 

Hçnh 7.12: Hçnh 7.12: Hçnh 7.12: Hçnh 7.12: Van næåVan næåVan næåVan næåïcïcïcïc    

Hçnh 7.11: Hçnh 7.11: Hçnh 7.11: Hçnh 7.11: Voìi næåïcVoìi næåïcVoìi næåïcVoìi næåïc    
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� Van mäüt chiãöu: chè coï næåïc chaíy theo mäüt 
chiãöu nháút âënh. Khi næåïc chaíy âuïng chiãöu, læåîi gaì seî 
måí vaì cho næåïc chaíy qua. Khi næåïc chaíy ngæåüc laûi, 
læåïi gaì seî âoïng vaì càõt næåïc . Van mäüt chiãöu thæåìng âàût 
sau maïy båm (âãø traïnh næåïc däön laûi baïnh xe cäng taïc 
laìm âäüng cå quay ngæåüc chiãöu choïng hoíng), åí âæåìng 
äúng dáùn næåïc vaìo nhaì (khi nhaì coï bäú trê keït næåïc ) âãø 
cho trong giåì cao âiãøm næåïc khäng chaíy ra âæåìng äúng 
ngoaìi. Trãn âæåìng dáùn næåïc tæì âaïy keït xuäúng âãø cho næåïc chè xuäúng maì khäng lãn âæåüc tæì 
âaïy keït (vç càûn làõng åí âaïy keït dãù bë xaïo träün, næåïc bë báøn). 

� Van phoìng ngæìa: (Giaím aïp taûm thåìi) âàût åí chäù coï khaí nàng aïp læûc væåüt quaï giåïi 
haûn cho pheïp. Khi aïp læûc quaï cao, læåîi gaì tæû âäüng náng lãn, xaí næåïc ra ngoaìi vaì aïp læûc giaím 
âi. Van phoìng ngæìa chia ra loaûi loì xo hoàûc loaûi âoìn báøy våïi taíi troüng tênh toaïn cho mäüt aïp læûc 
nháút âënh. 

� Van giaím aïp: (giaím aïp thæåìng xuyãn) duìng âãø haû aïp læûc vaì giæî cho aïp læûc khäng 
væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp, thæåìng sæí duûng trong caïc nhaì cao táöng âãø haû aïp læûc trong caïc 
vuìng hoàûc âoaûn äúng riãng biãût. 

� Van phao hçnh cáöu: duìng âãø tæû âäüng âoïng næåïc khi âáöy bãø, keït næåïc , thuìng 
chæïa,... thæåìng âàût trong caïc bãø chæïa næåïc , keït næåïc , thuìng ræía häú xê. Khi næåïc âáöy phao näøi 
lãn vaì âoïng chàût læåîi gaì càõt næåïc . Phao coï thãø laìm bàòng âäöng hoàûc cháút deío, âæåìng kênh tæì 
10-30mm. 
 

 

 
 
 
 
 

VVVV    ---- THIÃÚT KÃÚ MAÛNG LÆ THIÃÚT KÃÚ MAÛNG LÆ THIÃÚT KÃÚ MAÛNG LÆ THIÃÚT KÃÚ MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONGÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONGÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONGÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ NHAÌ NHAÌ NHAÌ    
Viãûc thiãút kãú MLCNTN bao bäöm caïc bæåïc sau: vaûch tuyãún vaì bäú trê âæåìng äúng, thiãút 

bë cáúp næåïc bãn trong nhaì; xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn vaì tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi. 

1/ VAÛCH TUYÃÚN VAÌ BÄÚ TRÊ ÂÆÅÌNG ÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ: 

Yãu cáöu våïi viãûc vaûch tuyãún âæåìng äúng cáúp næåïc trong nhaì laì: 
• Âæåìng äúng phaíi âi tåïi moüi thiãút bë duûng cuû vãû sinh. 
• Täøng chiãöu daìi âæåìng äúng phaíi ngàõn nháút. 
• Dãù gàõn chàõc äúng våïi caïc kãút cáúu cuía nhaì: tæåìng, tráön, dáöm, vç keìo,... 
• Thuáûn tiãûn, dãù daìng cho quaín lyï. 
• Phuì håüp våïi kiãún truïc cuía nhaì,... 

Hçnh 7.13: Hçnh 7.13: Hçnh 7.13: Hçnh 7.13: Van 1 chVan 1 chVan 1 chVan 1 chiãöuiãöuiãöuiãöu    

Hçnh 7.14: Hçnh 7.14: Hçnh 7.14: Hçnh 7.14: Van phao.Van phao.Van phao.Van phao.    
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 84 = ÂHBKÂN 

Muäún chiãöu daìi  âæåìng äúng ngàõn nháút thç khi thiãút kãú phaíi so saïnh caïc phæång aïn âãø 
choün âæåüc tuyãún âæåìng äúng håüp lyï nháút. 

Âãø gàõn chàõc äúng våïi kãút cáúu cuía nhaì coï thãø sæí duûng caïc bäü pháûn gàõn âåî äúng nhæ: 
moïc, voìng cäø ngæûa, voìng âai treo, giaï âåî,... 

Khoaíng caïch giæîa äúng vaì låïp traït tæåìng,... khoaíng 1-1,5cm. Muäún quaín lyï dãù daìng, 
thuáûn tiãûn thç âàût äúng håí, tuy nhiãn âiãöu âoï máu thuáùn våïi yãu cáöu myî quan cho ngäi nhaì. 
Thäng thæåìng ngæåìi ta âàût äúng håí. Trong caïc nhaì cäng cäüng âàûc biãût, yãu cáöu myî quan cao 
thç äúng coï thãø âàût kên. 

Khi âàût kên, âæåìng äúng coï thãø bäú trê trong caïc raînh dæåïi saìn, dæåïi haình lang (nãúu laì 
äúng chênh) hoàûc trong caïc häüp láøn vaìo tæåìng hay dáúu kên trong caïc khe giæîa hai bæïc tæåìng 
(äúng âæïng, äúng nhaïnh). Caïc loaûi äúng khaïc nhæ äúng næåïc noïng, äúng cáúp håi, äúng dáy âiãûn,... 
thæåìng bäú trê chung trong häüp våïi âæåìng äúng cáúp næåïc cho tiãút kiãûm. Khi âàût kên phaíi bäú trê 
nàõp hoàûc cæía måí ra âáøy vaìo âæåüc åí nhæîng chäù cáön thiãút (nåi bäú trê van, khoïa,...) âãø dãù daìng 
cho viãûc quaín lyï vaì sæía chæîa. 

Khi âàût äúng håí, âãø âaím baío myî quan coï thãø sån maìu âæåìng äúng giäúng nhæ maìu 
tæåìng. 

Trong caïc nhaì saín xuáút coï khi äúng bë xám thæûc båíi äxi, axêt thç phaíi sån ngoaìi äúng 
bàòng sån chäúng axêt, chäúng äxi hoïa... Nãúu coï nhiãöu âæåìng äúng khaïc nhau thç duìng caïc maìu 
sån khaïc nhau âãø dãù daìng phán biãût, vê duû: âæåìng äúng cáúp næåïc laûnh maìu xanh, cáúp næåïc 
noïng maìu âoí, thoaït næåïc maìu âen, håi næåïc maìu baûc, hoïa cháút maìu vaìng,... 

���� Ngoaìi ra cáön chuï yï mäüt säú qui âënh sau: 

� Khäng cho pheïp âàût äúng qua phoìng åí. Haûn chãú âàût äúng dæåïi âáút vç gáy khoï khàn 
cho quaï trçnh sæía chæîa, thàm nom,... 

� Caïc äúng nhaïnh dáùn næåïc tåïi caïc thiãút bë vãû sinh thæåìng âàût våïi âäü däúc 0,002-0,005 
âãø dãù daìng xaí næåïc trong äúng khi cáön thiãút. Caïc äúng âæïng nãn âàût åí goïc tæåìng nhaì. Mäùi äúng 
nhaïnh khäng nãn phuûc vuû qua 5 âån vë duìng næåïc vaì khäng daìi quaï 5m (1 âån vë duìng næåïc 
laì 0,2 l/s). 

� Âæåìng äúng chênh cáúp næåïc (tæì nuït âäöng häö âo næåïc âãún caïc äúng âæïng) coï thãø âàût åí 
háöm maïi hoàûc saìn táöng trãn cuìng. Loaûi naìy êt duìng vç næåïc bë aính hæåíng cuía thåìi tiãút vaì khi bë 
roì rè thç næåïc tháúm æåït xuäúng caïc táöng dæåïi. Noï chè sæí duûng trong mäüt säú nhaì caï biãût nhæ nhaì 
tàõm, giàût laì cäng cäüng, nhaì saín xuáút khi bäú trê phêa dæåïi khoï khàn. Âæåìng äúng chênh phêa dæåïi 
coï thãø bäú trê åí táöng háöm hay nãön nhaì táöng 1. Loaûi naìy thäng duûng nháút. Âæåìng äúng chênh bäú 
trê theo maûng voìng chè duìng cho caïc ngäi nhaì cäng cäüng quan troüng yãu cáöu cáúp næåïc liãn 
tuûc, coìn âaûi âa säú caïc ngäi nhaì âãöu bäú trê theo maûng cuût. Khi hæ hoíng, sæía chæîa coï thãø ngæìng 
cáúp næåïc trong mäüt thåìi gian ngàõn. 

2/ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ: 

Sau khi vaûch tuyãún maûng læåïi, tiãún haình veî så âäö khäng gian HTCNTN trãn hçnh 
chiãúu truûc âo, âaïnh säú thæï tæû caïc âoaûn äúng cáön tênh toaïn (taûi nhæîng vë trê thay âäøi læu læåüng). 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 
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Trãn cå såí âoï so saïnh choün tuyãún äúng tênh toaïn báút låüi nháút (cao vaì xa nháút so våïi âiãøm näúi 
våïi âæåìng äúng bãn ngoaìi). Viãûc tênh toaïn MLCNTN bao gäöm viãûc xaïc âënh læu læåüng cuía 
ngäi nhaì vaì tæìng âoaûn äúng, tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi nhàòm muûc âêch læûa choün âæåìng kênh 
äúng, xaïc âënh täøn tháút aïp læûc cuía hãû thäúng, tênh toaïn vaì choün trang thiãút bë sæí duûng cho hãû 
thäúng âoï nhæ âäöng häö âo næåïc, keït næåïc, maïy båm,... 

a/ Xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn : 

Læu læåüng næåïc cho hãû thäúng cáúp næåïc trong nhaì coï thãø xaïc âënh theo yãu cáöu cuía 
âäúi tæåüng  sæí duûng, theo tiãu chuáøn vaì chãú âäü duìng næåïc. Tiãu chuáøn duìng næåïc ráút khaïc nhau 
vaì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú nhæ mæïc âäü trang bë kyî thuáût vãû sinh trong nhaì, âiãöu kiãûn khê 
háûu, yãu cáöu cäng nghãû saín xuáút,... Chãú âäü duìng næåïc khäng âiãöu hoìa theo thåìi gian vaì âæåüc 
âaïnh giaï bàòng caïc hãû säú khäng âiãöu hoìa. 

- Læu læåüng næåïc sinh hoaût låïn nháút trong caïc nhaì åí âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 

Qmax.ngaìy  = 
1000
K.N.q ngaìy   , [m3/ngaìy]. 

q: Tiãu chuáøn duìng næåïc cuía mäüt ngæåìi , [l/ngæåìi-ngaìy]. 
N : Säú nhán kháøu trong nhaì. 
Kngaìy : Hãû säú khäng âiãöu hoìa ngaìy, âäúi våïi caïc nhaì åí Kngaìy = 1,1-1,3. 

- Læu læåüng næåïc vaì chãú âäü tiãu thuû næåïc cho saín xuáút láúy theo säú liãûu cäng nghãû saín 
xuáút coï thãø tênh theo cäng thæïc: 

 Qsx = 
1000

z.m.qm  , [m3/ngaìy]. 

qm : Tiãu chuáøn duìng næåïc cho 1 âån vë saín pháøm, [l/saín pháøm]. 
m : Säú læåüng saín pháøm trong 1 ca. 
z : Säú ca laìm viãûc trong ngaìy. 

Tuy nhiãn, âãø tênh toaïn saït våïi thæûc tãú vaì âaím baío cung cáúp næåïc âæåüc âáöy âuí thç læu 
læåüng tênh toaïn phaíi âæåüc xaïc âënh theo säú læåüng caïc TBVS âæåüc bäú trê trong ngäi nhaì âoï. 

Mäùi mäüt TBVS tiãu thuû mäüt læåüng næåïc khaïc nhau, do âoï âãø dãù tênh toaïn, ngæåìi ta 
âæa táút caí caïc læu læåüng cuía TBVS vãö daûng læu læåüng âån vë tæång âæång, goüi tàõt laì âæång 
læåüng âån vë. 

Mäüt âæång læåüng âån vë cáúp næåïc tæång æïng våïi læu læåüng laì 0,2 l/s cuía mäüt voìi næåïc 
åí cháûu ræía coï âæåìng kênh d = 15mm vaì aïp læûc tæû do laì 2m. 

Baíng 12: Læu læåüng næåïc tênh toaïn vaì trë säú âæång læåüng cuía caïc TBVS: 

Loaûi TBVS Trë säú âæång 
læåüng 

Læu læåüng 
tênh toaïn [l/s] 

Âæåìng kênh 
äúng näúi [mm] 

- Voìi næåïc cháûu ræía nhaì bãúp, cháûu giàût 1 0,2 15 
- Voìi næåïc cháûu ræía màût 0,33 0,07 10-15 
- Voìi næåïc áu tiãøu 0,17 0,035 10-15 
- ÄÚng næåïc ræía maïng tiãøu cho 1m daìi 0,3 0,06 - 
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- Voìi næåïc thuìng ræía häú xê 0,5 0,1 10-15 
- Voìi träün cháûu tàõm âun næåïc noïng cuûc bäü 1 0,2 15 
- Voìi träün cháûu tàõm åí nåi coï hãû thäúng cáúp 
næåïc noïng táûp trung 

1,5 0,3 15 

- Voìi ræía häú xê (khäng coï thuìng ræía) 6-7 1,2-1,4 25-32 
- Cháûu ræía vãû sinh næî caí voìi phun 0,35 - - 
- Mäüt voìi tàõm hæång sen âàût theo nhoïm 1 0,2 15 
- Mäüt voìi tàõm hæång sen âàût trong phoìng 
riãng cuía tæìng càn nhaì åí 

0,67 0,14 15 

- Voìi næåïc åí cháûu ræía tay phoìng thê nghiãûm 0,5 0,1 10-15 
- Voìi næåïc åí cháûu ræía phoìng thê nghiãûm 1 0,2 15 

Trong thæûc tãú khäng phaíi táút caí caïc TBVS laìm viãûc âäöng thåìi maì noï phuû thuäüc vaìo 
chæïc nàng cuía ngäi nhaì, vaìo säú læåüng TBVS trong âoaûn tênh toaïn vaì mæïc âäü trang bë kyî thuáût 
vãû sinh cho ngäi nhaì. Vç váûy âãø xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn ngæåìi ta thæåìng sæí duûng cäng 
thæïc coï daûng phuû thuäüc vaìo säú læåüng TBVS vaì aïp duûng cho tæìng loaûi nhaì khaïc nhau. Cäng 
thæïc naìy thaình láûp trãn cå såí âiãöu tra thæûc nghiãûm vãö sæû hoaût âäüng âäöng thåìi cuía caïc TBVS 
trong caïc ngäi nhaì khaïc nhau. 

���� Âäúi våïi nhaì åí gia âçnh:  

q = 0,2. a N   + K.N   , [l/s]. 

q : Læu læåüng tênh toaïn cho tæìng âoaûn äúng, [l/s]. 
a : Âaûi læåüng phuû thuäüc vaìo tiãu chuáøn duìng næåïc láúy theo baíng 13. 
N : Täøng säú âæång læåüng cuía ngäi nhaì hay âoaûn äúng tênh toaïn . 
K : Hãû säú phuû thuäüc täøng säú âæång læåüng N, láúy theo baíng 14. 

Baíng 13: Caïc trë säú a phuû thuäüc vaìo tiãu chuáøn duìng næåïc : 

Tiãu chuáøn 
[l/ng.ngâ] 

100 125 150 200 250 300 350 400 

Trë säú a 2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2 1,9 1,85 

Baíng 14: Trë säú hãû säú K phuû thuäüc vaìo trë säú N: 

Säú âæång læåüng 300 301-500 501-800 801-1200 >1200 
Trë säú K 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

Cäng thæïc trãn coï thãø aïp duûng âãø tênh toaïn cho caïc tiãøu khu nhaì åí. Læu læåüng tênh toaïn 
cho caïc ngäi nhaì åí phuû thuäüc vaìo täøng säú âæång læåüng N coï thãø tra baíng tênh sàôn. 

���� Âäúi våïi nhaì cäng cäüng: (bãûnh viãûn, nhaì åí táûp thãø, khaïch saûn, nhaì an dæåîng, âiãöu dæåîng, 
nhaì gåíi treí, máùu giaïo, træåìng hoüc vaì caïc cå quan haình chênh). 

 q = 0,2.αααα. N  , [l/s]. 

q : Læu læåüng tênh toaïn, [l/s]. 
N : Täøng säú âæång læåüng cuía caïc TBVS trong âoaûn äúng tênh toaïn . 
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α : Hãû säú phuû thuäüc vaìo chæïc nàng cuía ngäi nhaì, láúy theo baíng 15. 

Baíng 15: Trë säú α.: 

Loaûi nhaì Nhaì gåíi treí, 
máùu giaïo 

Bãûnh viãûn 
âa khoa 

Cæía haìng, 
cå quan 

haình chênh 

Træåìng hoüc, 
cå quan giaïo 

duûc 

Nhaì an 
dæåîng, âiãöu 

dæåîng 

Khaïch saûn, 
nhaì åí táûp thãø 

Hãû säú α  1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 

Ngoaìi ra khi âaî biãút täøng säú âæång læåüng N coï thãø tra baíng tênh sàôn træûc tiãúp tçm âæåüc 
læu læåüng næåïc tênh toaïn cho caïc ngäi nhaì cäng cäüng. 

���� Caïc loaûi nhaì âàûc biãût khaïc: (Caïc phoìng khaïn giaí, luyãûn táûp thãø thao, nhaì àn táûp thãø, cæía 
haìng àn uäúng, xê nghiãûp chãú biãún thæïc àn, nhaì tàõm cäng cäüng, caïc phoìng sinh hoaût trong caïc 
xê nghiãûp cäng nghiãûp): 

 q = ∑
β

100
.N.q o  , [l/s]. 

q : Læu læåüng tênh toaïn, [l/s]. 
q0 : Læu læåüng tênh toaïn cho mäüt TBVS cuìng loaûi. 
β : Hãû säú haût âäüng âäöng thåìi cuía caïc TBVS cuìng loaûi, láúy theo baíng 16. 

Baíng 16: Hãû säú β (tênh bàòng %) theo TCVN 4513-88: 

Loaûi duûng cuû vãû sinh Raûp chiãúu boïng, häüi 
træåìng, cáu laûc bäü, 

cung thãø thao 

Raûp haït, 
raûp xiãúc 

Nhaì àn táûp thãø, 
cæía haìng àn uäúng, 
XN chãú biãún thæïc 

àn 

Phoìng sinh 
hoaût cuía xê 

nghiãûp 

Cháûu ræía màût, tay 80 60 80 30 
Häú xê coï thuìng ræía 70 50 60 40 
Áu tiãøu 100 80 50 25 
Voìi tàõm hæång sen 100 100 100 100 
Cháûu ræía trong càng tin 100 100 - - 
Maïng tiãøu 100 100 100 100 
Cháûu ræía baït - - 30 - 
Cháûu tàõm - - - 50 

� Chuï yï: Khi xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn cho mäüt ngäi nhaì ta phaíi xaïc âënh täøng säú âæång læåüng cuía toaìn bäü 
ngäi nhaì räöi aïp duûng cäng thæïc âãø xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn cho ngäi nhaì âoï, khäng âæåüc láúy læu læåüng tênh toaïn cuía mäüt 
âån nguyãn (trãn cå såí âæång læåüng cuía mäüt âån nguyãn) räöi nhán våïi säú âån nguyãn cuía caí nhaì, âiãöu âoï laì sai cå baín. 

Ngoaìi ra coï thãø xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn theo phæång phaïp xaïc suáút. Phæång 
phaïp naìy cho kãút quaí chênh xaïc hån nhæng phæïc taûp hån nhiãöu. 

b/  Choün âæåìng kênh cho tæìng âoaûn äúng: 

Sau khi âaî xaïc âënh âæåüc læu læåüng næåïc tênh toaïn cho tæìng âoaûn äúng, dæûa vaìo váûn 
täúc kinh tãú, tra caïc baíng tênh thuíy læûc âæåìng äúng cáúp næåïc âãø choün âæåìng kênh äúng cuía tæìng 
âoaûn. Váûn täúc kinh tãú cuía næåïc trong maûng læåïi cáúp næåïc trong nhaì coï thãø láúy 0,5 - 1,0 m/s, 
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váûn täúc täúi âa khäng væåüt quaï 1,5 m/s. Trong træåìng håüp coï chaïy váûn täúc täúi âa coï thãø láúy 2,5 
m/s. 

Baíng 17: Baíng choün âæåìng kênh äúng khi täøng säú âæång læåüng ∑N <20. 

∑ N 1 3 6 12 20 
d [mm] 10-15 15-25 25-32 32-50 50-70 

c/ Xaïc âënh täøn tháút aïp læûc cho tæìng âoaûn äúng cuîng nhæ cho toaìn thãø maûng theo âæåìng báút låüi 
nháút, tæïc laì tæì âæåìng dáùn vaìo âãún TBVS åí vë trê cao vaì xa nháút cuía ngäi nhaì. Täøn tháút aïp læûc 
theo chiãöu daìi äúng cuîng nhæ täøn tháút cuûc bäü cuîng xaïc âënh theo cäng thæïc åí chæång 2. 

d/ Xaïc âënh aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì (Hct) vaì aïp læûc cuía maïy båm Hb (xem chæång 2). 
Cuäúi cuìng so saïnh våïi aïp læûc cuía âæåìng äúng ngoaìi phäú âãø choün så âäö HTCN phuì håüp. 

Viãûc tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi cáúp næåïc  trong nhaì thæåìng tênh cho maûng læåïi cuût. 
Nãúu ngäi nhaì âæåüc thiãút kãú theo maûng læåïi voìng thç tênh täøn tháút aïp læûc cho tæìng næía voìng 
mäüt , nãúu sai säú täøn tháút cuía hai næía voìng nhoí hån 5% thç âaût yãu  cáöu, nãúu khäng ta âiãöu 
chènh laûi læu læåüng tênh toaïn vaì tênh laûi. 

Khi tênh toaïn hãû thäúng cáúp næåïc trong nhaì seî coï tçnh traûng laì aïp læûc cáön thiãút cuía caïc 
loaûi TBVS cuìng loaûi åí caïc táöng nhaì seî khaïc nhau, phuû thuäüc vaìo caïch âàût âæåìng äúng chênh 
(dæåïi hoàûc trãn). Læu læåüng næåïc cuía caïc TBVS åí gáön äúng chênh thæåìng låïn caïc TBVS åí caïc  
nåi khaïc, nghéa laì åí gáön coï thãø thæìa næåïc , åí xa laûi khäng âuí. Vç váûy cáön phaíi tçm caïch loaûi boí 
båït aïp læûc dæ åí caïc TBVS gáön äúng chênh âãø âaím baío aïp læûc cáön thiãút åí caïc thiãút bë xa, laìm cho 
caïc TBVS cuía toaìn ngäi nhaì gáön bàòng nhau. Âiãöu âoï coï thãø thæûc hiãûn âæåüc bàòng caïch duìng 
van giaím aïp âàût åí âáöu caïc äúng nhaïnh: thay âäøi âæåìng kênh äúng nhaïnh hoàûc âån giaín nháút laì 
duìng räng âen giaím aïp âàût vaìo trong caïc bäü ba (tã) åí âáöu caïc äúng nhaïnh mäùi táöng (tuìy theo 
mæïc âäü dæ thæìa âãø choün räng âen cho phuì håüp). 
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3/ VÊ DUÛ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆÅÏI CÁÚP NÆÅÏC TRONG NHAÌ: 
���� §Ò bµi: 

TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng cÊp n−íc trong nhµ cho khu WC nh− h×nh vÏ. 

Cho biÕt ®©y lµ nhµ tËp thÓ 3 tÇng. Mçi tÇng nhµ cao 3,6m. 

Sö dông èng nhùa tæng hîp. 

§−êng èng cÊp n−íc bªn ngoµi c¸ch t−êng nhµ 5m. Ch«n s©u 1m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� H−íng dÉn: 

1/ Chän vÞ trÝ èng ®øng:  
- VÞ trÝ èng ®øng th−êng ®Æt ë gãc t−êng, ®¶m b¶o mü quan. 
- Trung t©m cña c¸c thiÕt bÞ dïng n−íc. 
- Cã thÓ kÕt hîp víi c¸c èng kh¸c trong cïng hép kü thuËt. 
- GÇn víi ®−êng èng cÊp ngoµi nhµ. 
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2/ VÏ s¬ ®å kh«ng gian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ §¸nh sè c¸c ®o¹n èng tÝnh to¸n: 

- §¸nh sè tuyÕn chÝnh: tõ vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt vÒ ®iÓm nèi víi ®−êng èng bªn ngoµi. 
- Sau ®ã ®¸nh sè c¸c èng nh¸nh, nÕu c¸c nh¸nh gièng nhau th× chØ cÇn tÝnh 1 nh¸nh. 

 
4/ Tra b¶ng ®−¬ng l−îng ®¬n vÞ cña c¸c thiÕt bÞ dïng n−íc cã trªn s¬ ®å: 

Tªn thiÕt bÞ Ký hiÖu ®−¬ng l−îng N 
Röa MÆt RM 0,33 
ChËu GiÆt CG 1 
H−¬ng Sen HS 0,67 
M¸ng tiÓu (1m) MT 0,3 
Hè XÝ HX 0,5 
 
5/ X¸c ®Þnh l−u l−îng tÝnh to¸n tõng ®o¹n èng: 

Nhµ c«ng céng: N..2,0q tt α=   [l/s]. Nhµ tËp thÓ nªn α = 2,5 (b¶ng 15). 

A B C 
D 

E 

F 

G 

H I 

0,00 

3,6 

7,2 

-1,0 
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§o¹n C¸c thiÕt bÞ ΣΣΣΣN qtt[l/s] Ghi chó 

A-B 2RM 0,66 0,20 B¶ng 18 
B-C 2RM+3HS 2,67 0,60 B¶ng 18 
C-D 2RM+3HS+3HX 4,17 1,02 C«ng thøc 
D-E 2RM+3HS+3HX+3CG+1MT 7,80 1,40 C«ng thøc 
E-F 4RM+6HS+6HX+6CG+2MT 15,60 1,97 C«ng thøc 
F-G 6RM+9HS+9HX+9CG+3MT 23,40 2,42 C«ng thøc 
H-I 3CG 3,00 0,60 B¶ng 18 
I-D 3CG+1MT 3,63 0,95 C«ng thøc 

 
6/ Chän èng vµ lËp b¶ng tÝnh thuû lùc: 
* TÝnh cho tuyÕn chÝnh (tuyÕn bÊt lîi nhÊt): 

§o¹n L [m] qtt [l/s] D [mm] v [m/s] 1000i Hi=i.L 
A-B 1,9 0,20 20 0,99 108,10 0,21 
B-C 2,9 0,60 40 0,72 25,40 0,07 
C-D 1,7 1,02 40 1,22 65,12 0,11 
D-E 3,6 1,40 63 0,67 13,00 0,05 
E-F 3,6 1,97 63 0,95 23,77 0,09 
F-G 6 2,42 63 1,17 34,30 0,21 

 
 
* TÝnh cho nh¸nh phô: 

§o¹n L [m] qtt [l/s] D [mm] v [m/s] 1000i Hi=i.L 
H-I 4,5 0,60 40 0,72 25,40 0,07 
I-D 4 0,95 40 1,14 57,30 0,23 

 
7/ TÝnh chän ®ång hå ®o n−íc: 
L−u l−îng toµn ng«i nhµ: qtt = 2,42 [l/s]. Dùa vµo b¶ng chän ®ång hå (b¶ng 10) ta chän ®ång 
hå lo¹i c¸nh qu¹t cì 40mm: 

- L−u l−îng nhá nhÊt:  Qmin = 0,14 [l/s]. 
- L−u l−îng lín nhÊt:  Qmax = 2,80 [l/s]. 
- L−u l−îng ®Æc tr−ng:  Q®t = 20 [m

3/h]. 
- Søc kh¸ng cña ®ång hå: S = 0,32 (b¶ng 11). 

KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn: 
- §kiÖn1: Qmin < qtt < Qmax ⇒ ®¹t. 
- §kiÖn 2: qtt < 0,5.Q®t  ⇒ ®¹t. 
- Tæn thÊt: H®h = S.qtt

2 = 0,32.(2,42)2 = 1,87 m < 2,5 m   ⇒ ®¹t.   
 
8/ X¸c ®Þnh ¸p lùc cÇn thiÕt cña nhµ: 

tdhhct HHHH ++= ∑  ,   [m]. 

Hhh: ®é chªnh h×nh häc cña thiÕt bÞ vÖ sinh cao nhÊt so víi ®−êng èng bªn ngoµi:  

Hhh = 10m. 

Htd: ¸p lùc tù do cña h−¬ng sen: Htd = 3m. 

ΣH: tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®−êng èng: 

 ∑∑∑ ++= iidh H%.30HHH = 1,87 + 0,74 + 0,3.0,74 = 2,83 m. 

Do ®ã: Hct = 10 + 2,83 + 3 = 15,83 m. 

VËy ®Ó nhµ cÊp n−íc b×nh th−êng th× ¸p lùc cña ®−êng èng bªn ngoµi ph¶i cã ¸p lùc lµ 16m. 

Hi = 0,74 
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VVVVI I I I ---- CAÏC CÄNG TRÇNH TRO CAÏC CÄNG TRÇNH TRO CAÏC CÄNG TRÇNH TRO CAÏC CÄNG TRÇNH TRONG HTCNTNNG HTCNTNNG HTCNTNNG HTCNTN    

1/ KEÏT NÆÅÏC : 

Keït næåïc thæåìng âæåüc xáy dæûng khi aïp læûc næåïc åí ngoaìi nhaì khäng âaím baío thæåìng 
xuyãn hoàûc hoaìn toaìn khäng âaím baío. Keït coï nhiãûm vuû âiãöu hoìa næåïc trong nhaì (dæû træî khi 
thæìa vaì bäø sung khi thiãúu, âäöng thåìi dæû træî mäüt pháön næåïc khi chæîa chaïy). 

Keït coï thãø xáy bàòng gaûch, bã täng, bã täng cäút theïp hoàûc bàòng theïp táúm. Coï thãø duìng 
caïc bçnh theïp khäng rè hoàûc nhæûa composit. Hçnh daïng keït coï thãø laì troìn, vuäng, chæî nháût. Keït 
thæåìng âàût trong háöm maïi, trãn sán thæåüng hay trãn läöng cáöu thang (nåi cao nháút). Coï thãø gàõn 
liãön våïi kãút cáúu maïi hoàûc âàût trãn saìn, gäúi hoàûc cäüt âåî bàòng gäù hoàûc bã täng. Khoaíng caïch 
giæîa caïc keït næåïc, giæîa thaình keït våïi caïc kãút cáúu nhaì khäng nhoí hån 0,7m. 

Keït næåïc thæåìng âæåüc trang bë caïc loaûi äúng giäúng nhæ âaìi næåïc: äúng dáùn næåïc lãn, 
xuäúng, äúng traìn, äúng xaí khä keït, thæåïc âo hay äúng tên hiãûu mæûc næåïc trong keït,... 

Dung têch keït næåïc âæåüc tênh tæì 
læåüng næåïc cáön âiãöu hoìa vaì læåüng næåïc dæû 
træî chäúng chaïy hoàûc saín xuáút (nãúu coï) theo 
cäng thæïc: 

Wk = K.(Wâh + Wcc)   , [m3]. 

K : Hãû säú dæû træî kãø âãún chiãöu cao xáy dæûng 
vaì pháön càûn làõng åí âaïy keït 

K = 1,2 - 1,3. 
Wâh : Dung têch âiãöu hoìa cuía keït, [m3]. 
Wcc : Dung têch næåïc dæû træî chæîa chaïy. 

� Dung têch cáön âiãöu hoìa Wâh coï thãø xaïc 
âënh nhæ sau: 

- Khi hãû thäúng khäng coï maïy båm 
tàng aïp, Wâh laì täøng læåüng næåïc tiãu thuû 
trong nhæîng giåì cao âiãøm (luïc aïp læûc bãn ngoaìi khäng âuí). Muäún xaïc âënh cáön phaíi biãút chãú 
âäü tiãu thuû næåïc cuía ngäi nhaì, xaïc âënh theo cäng thæïc: 

 Wâh  = Q.T ,   [m3]. 

Q : Læu læåüng cuía giåì duìng næåïc låïn nháút trong ngaìy, [m3/h]. 
T : Thåìi gian thiãúu næåïc trong ngaìy, [giåì]. Khi khäng coï säú liãûu âáöy âuí coï thãø láúy 50 - 80% 
læu læåüng næåïc ngaìy âãm cuía ngäi nhaì. 

- Khi hãû thäúng coï keït vaì traûm båm, dung têch âiãöu hoìa cuía keït giaím âi ráút nhiãöu vaì 
phuû thuäüc vaìo säú láön måí maïy båm vaì cäng suáút danh nghéa cuía noï. 

Khi måí maïy båm bàòng tay:   

Wâh = Qngaìy / n. 

Hçnh 7.15: Hçnh 7.15: Hçnh 7.15: Hçnh 7.15: Cáúu taûo keït næåïcCáúu taûo keït næåïcCáúu taûo keït næåïcCáúu taûo keït næåïc....    
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Qngaìy : Læu læåüng næåïc trong nhæîng ngaìy duìng næåïc låïn nháút, [m3/ngaìy]. 
n : Säú láön måí maïy trong ngaìy (3-6 láön). 

Khi tênh toaïn så bäü coï thãø láúy:  

Wâh = (0-30%)Qng.â .  

Trong caïc nhaì nhoí, læåüng næåïc duìng êt, cho pheïp láúy: 

Wâh = (50-100%)Qng.â. 

Khi båm âoïng måí tæû âäüng, Wâh cuía keït tênh bàòng cäng thæïc:  

Wâh = Qb / 2n. 

Qb : Cäng suáút cuía båm, tênh bàòng læu læåüng giåì låïn nháút, [m3/h]. 
n : Säú láön måí maïy båm trong 1 giåì (2-4 láön). 

Dung têch âiãöu hoìa cuía keït trong træåìng håüp naìy khäng âæåüc nhoí hån 5% Qngâ cuía 
ngäi nhaì. 

Læu læåüng næåïc dæû træî trong keït âæåüc xaïc âënh theo caïc yãu cáöu chæîa chaïy hoàûc saín 
xuáút nãúu coï. Trong caïc ngäi nhaì coï hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy thi: 

Wcc =0,6.qcc.ncc. 

qcc : Læu læåüng næåïc trong mäüt voìi chæîa chaïy, [l/s]. 
ncc : Säú voìi chæîa chaïy hoaût âäüng âäöng thåìi. 

Dung têch keït næåïc khäng nãn låïn quaï 20-25m3 âãø khäng gáy quaï taíi cho ngäi nhaì. 
Khi dung têch låïn hån coï thãø chia thaình nhiãöu keït bäú trê åí nhiãöu khu vãû sinh khaïc nhau trong 
nhaì. 

Chiãöu cao âàût keït næåïc âæåüc xaïc âënh trãn cå såí âaím baío aïp læûc âãø âæa næåïc vaì taûo 
ra aïp læûc tæû do âuí åí TBVS báút låüi nháút trong træåìng håüp duìng næåïc låïn nháút. Nhæ váûy keït næåïc 
phaíi coï âaïy âàût cao hån TBVS báút låüi nháút mäüt khoaíng bàòng täøng aïp læûc dæ åí TBVS báút låüi 
nháút vaì täøn tháút aïp læûc tæì keït âãún TBVS âoï. Chiãöu cao tæì âiãøm láúy næåïc báút låüi âãún âaïy keït Hk 
coï thãø tênh tæì cäng thæïc:  

Hk = h + Hct    ,   [m]. 

h : Täøng täøn tháút aïp læûc theo chiãöu daìi vaì cuûc bäü tæì âiãøm báút låüi âãún âaïy keït, [m]. 
Hct : Aïp læûc cäng taïc taûi âiãøm báút låüi, [m]. 

Trong caïc ngäi nhaì åí vaì cäng cäüng keït thæåìng âàût ngay trãn maïi nhaì hoàûc trong háöm 
maïi. Nhæ váûy aïp læûc tæû do vaì læu læåüng næåïc cuía caïc TBVS åí trãn seî beï hån åí caïc TBVS táöng 
dæåïi. ÅÍ caïc nhaì cäng cäüng âàûc biãût khi cáön âaím baío âuí aïp læûc tæû do cho caïc TBVS táöng trãn 
cuìng phaíi âàût keït âuïng vë trê thiãút kãú coï thãø cao hån maïi nhaì. Tuy nhiãn âàût keït quaï cao seî 
khäng låüi vãö kãút cáúu, vãö myî quan kiãún truïc ngäi nhaì, khi âoï coï thãø choün âæåìng kênh äúng dáùn 
låïn hån. 
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Khi thiãút kãú hãû thäúng coï keït cáön læu yï tåïi caïc nhæåüc âiãøm nhæ tàng taíi troüng ngäi nhaì, 
tàng giaï thaình xáy dæûng phaíi coï biãûn phaïp suûc ræía keït theo chu kyì vaì âaím baío næåïc luän coï 
cháút læåüng täút. 

2/ BÃØ CHÆÏA NÆÅÏC : 

Theo qui phaûm, nãúu aïp læûc cuía âæåìng äúng cáúp næåïc bãn ngoaìi nhaì nhoí hån 6m thç 
phaíi xáy dæûng bãø chæïa næåïc. Dung têch cuía bãø chæïa xaïc âënh trãn cå såí chãú âäü næåïc chaíy âãún 
vaì chãú âäü laìm viãûc cuía maïy båm. Trong træåìng håüp khäng coï âáöy âuí säú liãûu coï thãø láúy dung 
têch bãø chæïa bàòng 1-2 láön læu læåüng næåïc tênh toaïn ngaìy âãm cuía ngäi nhaì tuìy theo nhaì låïn 
hay nhoí, yãu cáöu cáúp næåïc liãn tuûc hay khäng. Træåìng håüp coï hãû thäúng cáúp næåïc chæîa chaïy 
trong nhaì thç phaíi dæû træî thãm læåüng næåïc chæîa chaïy trong 3 giåì liãön. Khi thiãút kãú bãø chæïa 
phaíi coï maïy båm âi keìm. 

Bãø chæïa coï thãø xáy bàòng gaûch, bã täng, bã täng cäút theïp, coï daûng hçnh troìn, vuäng 
hay chæî nháût, âàût trong hay ngoaìi nhaì, näøi hay chçm dæåïi màût âáút. Bãø chæïa cuîng âæåüc trang bë 
caïc äúng vaì thiãút bë giäúng nhæ bãø chæïa næåïc saûch trong caïc traûm xæí lyï næåïc. 

3/ MAÏY BÅM VAÌ TRAÛM BÅM: 

Trong HTCNTB maïy båm âæåüc duìng âãø tàng aïp læûc âæa næåïc lãn caïc táöng cao cuía 
ngäi nhaì khi aïp læûc ngoaìi phäú thiãúu hoàûc âãø båm næåïc chæîa chaïy cho ngäi nhaì. Thäng thæåìng 
ngæåìi ta duìng maïy båm ly tám chaûy âiãûn. 

Maïy båm coï thãø laìm viãûc trong hãû thäúng coï bãø chæïa hoàûc khäng bãø chæïa (láúy næåïc 
træûc tiãúp åí âæåìng äúng cáúp næåïc ngoaìi nhaì hay trong hãû thäúng coï hoàûc khäng coï keït âiãöu hoìa). 
Khi láúy næåïc åí âæåìng äúng bãn ngoaìi maïy båm phaíi âæåüc tênh våïi aïp læûc tháúp nháút cuía âæåìng 
äúng. Nãúu aïp læûc cuía âæåìng äúng tháúp hån 6m thç phaíi xáy bãø chæïa. 

Muäún chaûy maïy båm phaíi biãút 2 chè tiãu cå baín laì læu læåüng tênh toaïn [m3/h, l/s] vaì 
aïp læûc cáön båm [m]. 

Læu læåüng næåïc tênh toaïn laì læu læåüng låïn nháút cuía ngäi nhaì. Khi coï chaïy, læu læåüng 
båm bàòng læu læåüng næåïc sinh hoaût låïn nháút Qsh.max vaì læu læåüng næåïc chæîa chaïy Qcc cäüng laûi, 
tæïc laì:  

Qb = Qsh.max + Qcc . 

Trong hãû thäúng khäng coï bãø chæïa, aïp læûc båm næåïc tênh bàòng hiãûu säú cuía aïp læûc cáön 
thiãút låïn nháút cuía ngäi nhaì vaì aïp læûc âaím baío täúi thiãøu cuía maûng læåïi ngoaìi phäú theo cäng 
thæïc:  

Hb = Hct - Hmin. 

Trong hãû thäúng coï bãø chæïa, aïp læûc båm chênh laì aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì nhæng 
âæåüc tênh tæì mæûc næåïc tháúp nháút trong bãø chæïa âãún TBVS åí vë trê báút låüi nháút so våïi âæåìng 
dáùn vaìo cäüng våïi aïp læûc dæ åí âáöu voìi vaì täøng täøn tháút aïp læûc trãn âæåìng dáùn tæì maûng læåïi 
ngoaìi phäú âãún âiãøm báút låüi âoï. 
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Sau khi tênh âæåüc læu læåüng vaì aïp læûc, dæûa vaìo caïc âàûc tênh hoàûc caïc chè tiãu kyî thuáût 
cuía maïy båm âãø choün maïy båm coï hiãûu suáút cao nháút khi båm læu læåüng låïn nháút. 

Traûm båm coï thãø bäú trê åí läöng cáöu thang hoàûc bãn ngoaìi nhaì. Gian âàût båm phaíi khä 
raïo, saïng suía, thäng thoaïng, xáy bàòng váût liãûu khäng chaïy hoàûc êt chaïy, coï kêch thæåïc âuí âãø 
làõp âàût dãù daìng vaì quaín lyï thuáûn tiãûn. 

Maïy båm bäú trê cuìng van khoïa trãn âæåìng äúng dáùn næåïc vaìo goüi laì nuït maïy båm. 
Caïc maïy båm coï thãø âàût song song hoàûc näúi tiãúp theo thiãút kãú tuìy theo aïp læûc, læu læåüng cuía 
tæìng maïy båm vaì aïp læûc cuîng nhæ læu læåüng næåïc yãu cáöu cuía ngäi nhaì. 

Viãûc thao taïc váûn haình maïy båm coï thãø bàòng thuí cäng, baïn tæû âäüng vaì tæû âäüng hoaìn 
toaìn. Cáön theo âuïng qui trçnh váûn haình nhæ sau: Khi maïy båm bàõt âáöu laìm viãûc, van trãn 
âæåìng äúng âáøy âoïng laûi (båm laìm viãûc khäng taíi), khi aïp læûc âaî âaût giaï trë yãu cáöu, måí khoïa 
trãn âæåìng äúng âáøy tæì tæì vaì måí hàón khoïa. Khi tàõt båm thæûc hiãûn theo qui trçnh ngæåüc laûi. 

Âãø giaíi quyãút váún âãö tæû âäüng hoïa ngæåìi ta phaíi duìng caïc thiãút bë sau: Råle phao khi 
ngäi nhaì coï keït næåïc trãn maïi; Råle aïp læûc (aïp læûc kãú tiãúp xuïc) khi khäng coï keït næåïc; Råle tia 
hoaût âäüng theo nguyãn tàõc khi täúc âäü cuía næåïc trong äúng thay âäøi seî tæû âäüng âoïng ngàõt âiãûn 
âãø måí vaì dæìng maïy båm, thæåìng aïp duûng âãø måí maïy båm chæîa chaïy. 

4/ TRAÛM KHÊ EÏP: 

Træåìng håüp khäng thãø xáy keït næåïc bãn trong nhaì vç dung têch quaï låïn, chiãöu cao keït 
quaï cao,... thç coï thãø xáy caïc traûm khê eïp âãø âiãöu hoìa vaì taûo aïp thay cho keït næåïc.  

Traûm khê eïp gäöm 2 thuìng bàòng theïp: mäüt thuìng chæïa næåïc vaì mäüt thuìng chæïa khê. 
Trong nhæîng giåì duìng næåïc êt nháút, næåïc seî vaìo thuìng næåïc vaì däön khê sang thuìng khê. Khi 
næåïc lãn âáöy thuìng thç aïp læûc khê trong thuìng khê seî låïn nháút (Pmax). Khi bãn ngoaìi thiãúu næåïc , 
næåïc tæì thuìng chaíy ra cung cáúp cho ngäi nhaì, khê laûi tæì thuìng khê däön sang thuìng næåïc vaì daîn 
ra. Khi næåïc caûn tåïi âaïy thç aïp læûc khê laì beï nháút (Pmin). 

Dung têch thuìng Wn chênh laì dung têch cuía keït næåïc, coìn dung têch thuìng khäng khê 
Wkk xaïc âënh dæûa theo aïp læûc Pmax vaì Pmin. Âãø âaím baío âæa næåïc tåïi moüi TBVS trong nhaì thç 
Pmin phaíi bàòng aïp læûc cáön thiãút cuía ngäi nhaì (Pmin = Pct). Aïp læûc Pmax phaíi láúy sao cho khäng låïn 
quaï âãø traïnh våî thuìng, roì rè âæåìng äúng... âäöng thåìi cuîng khäng nhoí quaï vç nhæ váûy dung têch 
cuía thuìng khäng khê seî quaï låïn (Pmax < 6at). 

 

 

 

 

 

 

 

Tæì traûm eïp khê tåïi 
1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 Hçnh 7.16: Hçnh 7.16: Hçnh 7.16: Hçnh 7.16: Traûm khê eïp.Traûm khê eïp.Traûm khê eïp.Traûm khê eïp.    

1- thuìng khäng khê ; 2- thuìng næåïc ; 
3- äúng dáùn khäng khê ; 4- maïy eïp 
khê; 5,6- äúng dáùn næåïc ; 7- khoïa 
âoïng næåïc ; 8- læåîi gaì âãø ngàn næåïc 
khoíi haû tháúp vaì traïnh cho khäng khê 
âi vaìo maûng læåïi ; 9- læåîi gaì ngàn 
khäng cho næåïc vaìo thuìng khäng 
khê. 
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Theo âënh luáût Boyle-Mariotte vãö sæû daîn nåí cuía thãø têch khê ta coï cäng thæïc sau: 

 (Pmin + 1)(Wkk + Wn) = (Pmax + 1).Wkk 

Tæì âoï suy ra: 
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++
=  

Âãø  thoía maîn âiãöu kiãûn Pmax ngæåìi ta thæåìng láúy Pmin /Pmax = 0,6÷0,75. 

Âãø taûo aïp læûc cáön thiãút cuía khäng khê thç traûm khê eïp thæåìng phaíi bäú trê thãm mäüt 
maïy eïp khê, båm khäng khê vaìo thuìng khäng khê khi bàõt âáöu sæí duûng hoàûc bäø sung thãm 
khäng khê hao huût trong quaï trçnh sæí duûng (1÷2 tuáön/ 1láön). 

Ngoaìi traûm khê eïp våïi aïp læûc thay âäøi thæåìng xuyãn nhæ trãn, ngæåìi ta coìn xáy dæûng 
traûm khê eïp våïi aïp læûc cäú âënh, khi aïp læûc quaï cao khäng khê seî xaí qua van âiãöu chènh aïp læûc; 
khi aïp læûc tháúp hån giåïi haûn yãu cáöu maïy eïp khê laûi bäø sung thãm khäng khê âãø giæî cho aïp læûc 
luän åí mäüt trë säú nháút âënh naìo âoï. Loaûi traûm khê eïp aïp læûc cäú âënh naìy khäng kinh tãú vç phaíi 
chaûy maïy eïp khê luän luän, täún nàng læåüng, chè aïp duûng trong træåìng håüp dao âäüng vãö aïp læûc 
trong maûng læåïi quaï låïn. 

Trong caïc traûm khi eïp nhoí thç chè cáön xáy dæûng mäüt thuìng væìa chæïa næåïc væìa chæïa 
khäng khê, khi âoï næåïc åí dæåïi vaì khäng khê åí phêa trãn. 

Traûm khê eïp coï thãø âàût åí táöng háöm, táöng 1 hoàûc læng chæìng nhaì (trong hãû thäúng cáúp 
næåïc phán vuìng). Viãûc âoïng måí maïy båm khi coï traûm khê eïp coï thãø tæû âäüng hoïa nhåì caïc Råle 
aïp læûc âàût åí thuìng chæïa næåïc. 
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I I I I ---- KHAÏI NIÃÛM, PHÁN L KHAÏI NIÃÛM, PHÁN L KHAÏI NIÃÛM, PHÁN L KHAÏI NIÃÛM, PHÁN LOAÛIOAÛIOAÛIOAÛI    
HTTN1 trong nhaì duìng âãø thu táút caí caïc loaûi næåïc thaíi taûo ra trong quaï trçnh sinh hoaût 

saín xuáút cuía con ngæåìi vaì caí næåïc mæa âãø âæa ra maûng læåïi thoaït næåïc bãn ngoaìi. 

Tuìy theo tênh cháút vaì âäü báøn cuía næåïc thaíi, caïc HTTN trong nhaì âæåüc phán ra nhæ 
sau: 

� HTTN sinh hoaût : Duìng âãø dáùn næåïc thaíi chaíy ra tæì caïc duûng cuû vãû sinh (häú xê, 
cháûu ræía, cháûu tàõm,...) 

� HTTN saín xuáút : Duìng âãø thu næåïc thaíi ra tæì caïc thiãút bë saín xuáút. 

� HTTN mæa: Duìng âãø thoaït næåïc mæa tæì caïc maïi nhaì, sán væåìn. 

Caïc HTTN trong nhaì coï thãø thiãút kãú riãng nhæ trãn hay coï thãø thiãút kãú chung tæång 
æïng våïi HTTN bãn ngoaìi. Trong caïc nhaì åí vaì nhaì cäng cäüng thæåìng chè xáy dæûng HTTN sinh 
hoaût vaì hãû thäúng thoaït næåïc mæa trãn maïi, coìn bãn ngoaìi næåïc mæa cho chaíy traìn trãn bãö màût 
âáút. Trong caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp coï thãø coï nhiãöu HTTN tuìy theo tênh cháút, thaình pháön vaì 
læu læåüng  cuîng nhæ nhiãût âäü cuía næåïc thaíi. Næåïc tæì caïc thaïp laìm nguäüi, tæì caïc thiãút bë laûnh coï 
thãø sæí duûng laûi hoàûc cho vaìo HTTN mæa. Næåïc báøn coï thaình pháön næåïc thaíi sinh hoaût  coï thãø 
cho vaìo HTTN sinh hoaût räöi âæa âãún traûm laìm saûch. Næåïc thaíi saín xuáút coï cháút âäüc haûi, nhiãöu 
dáöu måî, axêt,... thç khæí âäüc, thu dáöu måî, trung hoìa axêt træåïc khi thaíi ra maûng læåïi thoaït næåïc 
bãn ngoaìi. 

II II II II ---- CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA HTTN TRONG NHAÌ HTTN TRONG NHAÌ HTTN TRONG NHAÌ HTTN TRONG NHAÌ    

1/ CAÏC THIÃÚT BË THU NÆÅÏC THAÍI:  

Thiãút bë thu næåïc thaíi laìm nhiãûm vuû thu næåïc thaíi tæì caïc khu vãû sinh, nhæîng nåi saín 
xuáút coï næåïc thaíi: cháûu ræía màût, cháûu giàût, thuìng ræía häú xê, áu tiãøu, læåïi thu næåïc,... 

                                                 
1 HTTN: hãû thäúng thoaït næåïc 
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2/ XI PHÄNG TÁÚM CHÀÕN THUÍY LÆÛC: 

Âãø traïnh muìi häi thoaït ra ngoaìi thám nháûp vaìo phoìng vãû sinh. Næåïc thaíi trong nhaì seî 
phaït sinh ra nhiãöu khê âäüc haûi vaì häi haïm khaïc nhau: H2S, NH3, CH4, CO2,... Vç váûy cáön phaíi 
coï bäü pháûn ngàn ngæìa caïc khê naìy vaìo phoìng aính hæåíng âãún tiãûn nghi säúng cuía ngæåìi trong 
nhaì. 

3/ MAÛNG LÆÅÏI ÂÆÅÌNG ÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC :  

Bao gäöm âæåìng äúng âæïng, äúng nhaïnh, äúng xaí, äúng sán nhaì: dáùn næåïc thaíi tæì caïc thiãút 
bë thu næåïc thaíi ra maûng læåïi thoaït næåïc bãn ngoaìi. Trong caïc nhaì saín xuáút coï thãø duìng äúng 
hoàûc maïng hoàûc thiãút kãú tæû chaíy. 

4/ CAÏC CÄNG TRÇNH CUÍA HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC BÃN TRONG NHAÌ: 

Trong træåìng håüp cáön thiãút, HTTN trong nhaì coï thãø coï thãm caïc cäng trçnh sau: 

� Traûm båm cuûc bäü: âæåüc xáy dæûng trong træåìng håüp næåïc thaíi trong nhaì khäng thãø 
tæû chaíy ra maûng læåïi thoaït næåïc bãn ngoaìi. 

� Caïc cäng trçnh xæí lyï cuûc bäü: âæåüc sæí duûng khi cáön thiãút phaíi xæí lyï cuûc bäü næåïc 
thaíi trong nhaì træåïc khi cho chaíy vaìo maûng læåïi thoaït næåïc bãn ngoaìi hoàûc xaí ra nguäön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 8.1: Hçnh 8.1: Hçnh 8.1: Hçnh 8.1: Hãû thäúng thoaït næåïc trong nhaìHãû thäúng thoaït næåïc trong nhaìHãû thäúng thoaït næåïc trong nhaìHãû thäúng thoaït næåïc trong nhaì....    
a/ Så âäö;   b/ Caïc kyï hiãûu. 

X + 

X + 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. caïc thiãút bë thu næåïc thaíi  5. äúng thäng håi 
2. äúng nhaïnh    6. äúng suïc ræía 
3. äúng âæïng    7. äúng kiãøm tra 
4. äúng thaïo (äúng xaí)    8. giãúng thàm 

a/ b/ 
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IIIIIIIIIIII    ---- CAÏC THIÃÚT BË THU  CAÏC THIÃÚT BË THU  CAÏC THIÃÚT BË THU  CAÏC THIÃÚT BË THU NÆÅÏC THAÍINÆÅÏC THAÍINÆÅÏC THAÍINÆÅÏC THAÍI    
Âãø thu næåïc thaíi ngæåìi ta thæåìng duìng caïc thiãút bë nhæ: áu xê, áu tiãøu, maïng tiãøu, thiãút 

bë vãû sinh cho phuû næî, cháûu ræía tay, ræía màût, cháûu giàût, cháûu ræía nhaì bãúp, cháûu tàõm, læåïi thu 
næåïc âàût trãn saìn,... Tuìy theo tênh cháút cuía ngäi nhaì maì trang bë caïc thiãút bë vãû sinh cho phuì 
håüp. Âãø thu næåïc thaíi saín xuáút coï thãø duìng læåïi thu, phãùu thu, cháûu ræía... Âäúi våïi næåïc mæa coï 
caïc maïng næåïc (xãnä) vaì phãùu hoàûc læåïi thu næåïc mæa. 

1/ CAÏC YÃU CÁÖU CÅ BAÍN ÂÄÚI VÅÏI THIÃÚT BË THU NÆÅÏC THAÍI: 

� Táút caí caïc thiãút bë (træì áu xê) âãöu phaíi coï læåïi chàõn baío vãû âãø phoìng raïc ræåíi chui 
vaìo laìm tàõc äúng. 

� Táút caí caïc thiãút bë âãöu phaíi coï xi phäng âàût åí dæåïi hoàûc ngay trong thiãút bë âoï âãø 
âãö phoìng muìi häi thäúi vaì håi âäüc tæì maûng læåïi thoaït næåïc bäúc lãn. 

� Màût trong thiãút bë phaíi trån, nhàõn, êt gaîy goïc âãø âaím baío dãù daìng táøy ræía vaì coü 
saûch. 

� Váût liãûu chãú taûo phaíi bãön: khäng tháúm næåïc , khäng bë aính hæåíng båíi hoïa cháút. 
Váût liãûu täút nháút laì sæï, saình hoàûc cháút deío, ngoaìi ra coï thãø bàòng gang, khi âoï cáön phuí ngoaìi 
bàòng mäüt låïp men sæï moíng. Trong træåìng håüp âån giaín, reí tiãön mäüt säú thiãút bë nhæ cháûu ræía, 
giàût trong caïc gia âçnh vaì táûp thãø duìng gaûch xáy laïng væîa xi màng åí ngoaìi hoàûc granitä, äúng 
gaûch men kênh. 

� Kãút cáúu vaì hçnh daïng thiãút bë phaíi âaím baío vãû sinh vaì tiãûn låüi, tin cáûy vaì an toaìn 
khi sæí duûng, quaín lyï, coï kêch thæåïc nhoí, troüng læåüng nheû phuì håüp våïi viãûc xáy dæûng làõp gheïp 
nhanh choïng. 

� Âaím baío thåìi gian sæí duûng, tæìng chi tiãút cuía thiãút bë phaíi âäöng nháút vaì dãù daìng 
thay thãú. 

2/ HÄÚ XÊ: 

Häú xê gäöm caïc bäü pháûn sau: 

- Áu xê. 

- Thiãút bë ræía häú xê: thuìng ræía hoàûc voìi ræía vaì caïc äúng dáùn næåïc ræía. 

- Caïc âæåìng äúng dáùn næåïc phán vaìo maûng læåïi thoaït næåïc trong nhaì. 

ÅÍ ta thæåìng duìng kiãøu ngäöi xäøm. Hiãûn nay trong caïc nhaì åí cäng cäüng âàûc biãût vaì nhaì 
åí gia âçnh cuîng duìng loaûi xê kiãøu ngäöi bãût. 

a/  Áu xê: 

Áu xê coï thãø bàòng xê traïng men thæåìng âuïc luän våïi xi phäng hoàûc bàòng saình, granitä 
coï xi phäng riãng reî. Khi âoï coï thãø sæí duûng xi phäng âæïng, nghiãng hoàûc ngang. 
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- Loaûi hçnh âéa: Âaïy áu luän coï mäüt låïp næåïc khoaíng 12- 13cm âãø giæî cho càûn báøn 

khoíi âoüng laûi. Xi phäng taûo ra mäüt maìng ngàn bàòng næåïc traïnh bäúc muìi häi âi lãn. 

- Loaûi hçnh phãùu: Khaïc våïi loaûi trãn laì khäng coï låïp næåïc åí âaïy áu maì chè coï xi 
phäng, loaûi naìy êt coï muìi häi hån. 

b/ Thiãút bë ræía xê: 

Gäöm hai loaûi: thuìng ræía vaì voìi ræía, thæåìng bäú trê trong 
caïc nhaì åí, nhaì cäng cäüng vaì laì loaûi thäng duûng hån caí. 

Voìi ræía thæåìng âàût trong caïc nhaì vãû sinh cäng cäüng 
ngoaìi phäú,cäng viãn, nhaì ga... Voìi ræía âoìi hoíi aïp læûc tæû do khäng 
nhoí hån 10m. 

Caïc yãu cáöu âäúi våïi thiãút bë ræía laì: 

- Âaím baío ræía saûch hoaìn toaìn, khäng âãø cho vi truìng vaì 
cháút báøn tæì maûng læåïi thoaït næåïc vaìo cáúp næåïc. 

- Ræía phaíi thæûc hiãûn nhanh choïng. 
- Baío âaím âuí næåïc ræía, âäöng thåìi tiãút kiãûm næåïc. 

���� Thuìng ræía: 

Coï thãø âàût trãn cao (caïch saìn 0,6-2m tênh âãún tám 

Hçnh 8.2: Hçnh 8.2: Hçnh 8.2: Hçnh 8.2: Caïc loaûi häú xê Caïc loaûi häú xê Caïc loaûi häú xê Caïc loaûi häú xê ....    

Hçnh 8.3: Hçnh 8.3: Hçnh 8.3: Hçnh 8.3: Thuìng ræía tay giáûtThuìng ræía tay giáûtThuìng ræía tay giáûtThuìng ræía tay giáût    
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thuìng), coï thãø laì loaûi tay giáût âàût trãn cao. Khi giáût âoìn báøy náng chuäng lãn vaì næåïc theo äúng 
næåïc ræía xaí xuäúng, äúng næåïc ræía coï âæåìng kênh khoaíng 32mm bàòng theïp traïng keîm, åí cuäúi 
äúng coï âáöu beûp vaì tiãút diãûn thu heûp cho næåïc phun maûnh vaì räüng âãø ræía áu xê. 

Loaûi tæû âäüng coï cáúu taûo sao cho cæï 15-20 phuït næåïc tæû âäüng xaí ra mäüt láön, loaûi naìy 
khäng kinh tãú, nãn sæí duûng åí caïc nhaì vãû sinh cäng cäüng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Voìi ræía: 

Coï hai kiãøu pêt tän vaì maìng ngàn. Voìi ræía coï thãø håí hoàûc âàût trong tæåìng, cao caïch 
saìn 0,8m. Khi ta báúm nuït hoàûc tay âáøy, chán gaût, næåïc seî tæû âäüng phun ra âãø ræía häú xê. 

 

 

Hçnh 8.4: Hçnh 8.4: Hçnh 8.4: Hçnh 8.4: Cáúu taûo thuìng ræía xêCáúu taûo thuìng ræía xêCáúu taûo thuìng ræía xêCáúu taûo thuìng ræía xê....    

1- Voí thuìng; 2- Chuäng uïp; 3- Caïi cäúc; 4- ÄÚng näúi våïi äúng ræía;  
5- Ãcu; 6- Âoìn báøy; 7- Van hçnh cáöu; 8- Phao cáöu; 9- Dáy giáût. 

1- Gáöu âäúi troüng; 3- ÄÚng næåïc vaìo 
2- Xi phäng  4- ÄÚng næåïc ræía. 
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3/ HÄÚ TIÃØU: 

Coï thãø laì áu tiãøu hoàûc maïng tiãøu, thiãút bë næåïc ræía vaì caïc äúng dáùn næåïc tiãøu vaìo 
maûng læåïi thoaït næåïc . Áu tiãøu chia ra loaûi trãn tæåìng vaì loaûi trãn saìn nhaì duìng trong caïc nhaì 
cäng cäüng âàûc biãût, maïng tiãøu chia ra maïng tiãøu nam vaì maïng tiãøu næî. 

a/  Áu tiãøu treo tæåìng: 

Áu tiãøu treo tæåìng thæåìng âæåüc laìm bàòng sæï hoàûc saình traïng men, âàût cao caïch saìn 
0,6m âäúi våïi ngæåìi låïn, 0,4-0,5m âäúi våïi treí em trong træåìng hoüc, nhaì treí. Khoaíng caïch täúi 
thiãøu giæîa caïc áu tiãøu treo tæåìng laì 0,7m vaì gàõn chàût vaìo tæåìng bàòng hai âinh äúc. 

Viãûc ræía áu tiãøu âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïc voìi måí bàòng tay gàõn vaìo äúng ræía nhä lãn åí 
phêa trãn cuía áu tiãøu. ÄÚng ræía laì mäüt vaình âai coï chám nhiãöu läù nhoí nàòm xung quanh meïp 
trãn cuía áu tiãøu, næåïc phun âãöu qua caïc läù âãø ræía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.5: Hçnh 8.5: Hçnh 8.5: Hçnh 8.5: Áu tiãøu treo tæåìngÁu tiãøu treo tæåìngÁu tiãøu treo tæåìngÁu tiãøu treo tæåìng....    

b/ Áu tiãøu trãn saìn: 

Chia laìm nhiãöu ngàn, caïch nhau bàòng caïc bæïc tæåìng, mäùi ngàn thæåìng coï kêch thæåïc: 
Räüng x Sáu x Cao = 700 x 345 x 1050mm. 

Tæåìng ngàn mäüt hoàûc toaìn bäü caïc ngàn coï âàût læåïi thu næåïc tiãøu. Tæåìng vaì chäù âæïng 
thæåìng laït gaûch men hoàûc maìi granitä cao âãún 1,5m trãn saìn. Ræía caïc áu tiãøu naìy coï thãø duìng 
caïc voìi ræía âàût trãn tæåìng cho tæìng ngàn hoàûc coï thãø duìng äúng næåïc ræía nhæ trong maïng tiãøu 
nam. 

Âaïy vaì thaình maïng coï thãø laìm bàòng gaûch men (tiãu chuáøn cao) hoàûc granitä, laïng 
væîa xi màng (tiãu chuáøn tháúp) cao âãún 1,5m,âaïy maïng coï âäü däúc täúi thiãøu imin = 0,001. Kêch 
thæåïc maïng täúi thiãøu: Daìi x Räüng x Sáu = 1800 x 500 x 50mm. 
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Næåïc ræía maïng thæåìng duìng äúng chám läù, âæåìng kênh äúng 15-25mm, âàût cao caïch 
saìn 1m. Âæåìng kênh läù 1-2mm, caïch nhau 5-10cm, âàût sao cho tia næåïc phun nghiãng 45o so 
våïi màût tæåìng. 

d/ Maïng tiãøu næî: 

Cuîng chia laìm nhiãöu ngàn nhæ áu tiãøu trãn saìn. Gaûch men, granitä, væîa xi màng chè 
laït vaì laïng cao âãún 1m. Âaïy mäùi ngàn coï bãû nhæ häú xê kiãøu ngäöi xäøm, coï raînh næåïc tiãøu chaíy 
vaìo maïng chung. Viãûc ræía maïng coï thãø thæûc hiãûn bàòng äúng næåïc âàût trong hãû thäúng , cho næåïc 
chaíy qua caïc läù chám hoàûc caïc mai ruìa (äúng beût, tiãút diãûn thu heûp nhæ cuäúi äúng ræía häú xê) âàût 
åí caïc raînh næåïc tiãøu åí mäùi ngàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ CHÁÛU RÆÍA TAY, RÆÍA MÀÛT: 

Coï nhiãöu loaûi khaïc nhau:  

- Theo kãút cáúu chia ra: coï loaûi coï læng vaì coï loaûi khäng coï læng.  

- Theo hçnh daïng chia ra: cháûu ræía màût chæî nháût, næía troìn, cháûu ræía màût âàût åí goïc 
tæåìng... 

- Theo váût liãûu chia ra: Cháûu ræía màût laìm bàòng sæï, bàòng saình, bàòng gang, theïp traïng 
men, bàòng cháút deío, bàòng gaûch laïng væîa xi màng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh 8.6: Hçnh 8.6: Hçnh 8.6: Hçnh 8.6: Maïng tiãøu næî.Maïng tiãøu næî.Maïng tiãøu næî.Maïng tiãøu næî.    
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Hçnh 8.7: Hçnh 8.7: Hçnh 8.7: Hçnh 8.7: Caïc loaûi cháûu ræíaCaïc loaûi cháûu ræíaCaïc loaûi cháûu ræíaCaïc loaûi cháûu ræía....    

5/ CHÁÛU RÆÍA GIÀÛT: 

Duìng âãø giàût giuî, ræía baït âéa, ræía tay. Kêch thæåïc vaì læu læåüng thoaït loaûi naìy låïn hån 
loaûi cháûu ræía màût. Meïp cháûu caïch saìn khoaíng 1,1m.  

Cháûu ræía coï thãø coï daûng hçnh chæî nháût, næía troìn laìm bàòng gang theïp traïng men, cháút 
deío hoàûc saình, sæï, gaûch laïng væîa xi màng... ÄÚng thaïo næåïc cuía cháûu ræía thæåìng bàòng theïp coï 
âæåìng kênh 40mm. 

6/ CHÁÛU TÀÕM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.8: Cháûu tàõm.Hçnh 8.8: Cháûu tàõm.Hçnh 8.8: Cháûu tàõm.Hçnh 8.8: Cháûu tàõm.    

1- Thaình cháûu; 2- ÄÚng läöng; 3- Ãcu; 4- ÄÚng d=25mm; 5- 
Cuït; 6- ÄÚng d=25mm; 7- Xiphäng trãn saìn; 8- Läù thoaït 

næåïc; 9- Läù næåïc traìn; 10- Chán âåî cháûu tàõm. 

Xiphäng trãn saìn 
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Thæåìng bäú trê trong khaïch saûn, bãûnh viãûn, nhaì an dæåîng, nhaì treí, âäi khi trong caí nhaì 
gia âçnh. Ngæåìi ta thæåìng hay duìng loaûi cháûu tàõm bàòng gang traïng men hçnh chæî nháût coï kêch 
thæåïc daìi 1510-1800mm, räüng khoaíng 750mm, sáu 460mm (khäng kãø chán). Âàût trãn 4 chán 
cuîng bàòng gang cao 150mm, gàõn chàût vaìo saìn nhaì. Dung têch cuía cháûu tàõm khoaíng 225-325 
lêt næåïc. 

7/ BUÄÖNG TÀÕM: 

Bäú trê trong caïc nhaì saín xuáút coï nhiãöu buûi báûm, caïc phán xæåíng noïng, caïc nhaì maïy 
thæûc pháøm, caïc nhaì àn táûp thãø, cung thãø thao, sán váûn âäüng, bãûnh viãûn, nhaì tàõm cäng cäüng... 
vaì caí trong caïc nhaì åí gia âçnh. 

Buäöng tàõm hæång sen coï kêch thæåïc 0,9x0,9m. Khi bäú trê nhoïm hæång sen thç vaïch 
ngàn giæîa caïc buäöng cao täúi thiãøu laì 2m. Trong buäöng tàõm hæång sen cuîng trang bë caïc voìi 
næåïc hay voìi träün. Hæång sen bäú trê åí âäü cao thêch håüp nhæ cháûu tàõm. Âãø thu næåïc tàõm thç 
trong buäöng tàõm phaíi âàût caïc læåïi thu næåïc dáùn næåïc vãö caïc äúng âæïng thoaït næåïc. Trong 
træåìng håüp coï mäüt nhoïm buäöng tàõm thç coï thãø bäú trê chung mäüt äúng læåïi thu, khi âoï thiãút kãú 
caïc raînh håí trãn saìn âãø dáùn næåïc vãö læåïi thu. Saìn buäöng tàõm phaíi laìm bàòng váût liãûu khäng 
tháúm næåïc vaì coï âäü däúc i = 0,01 - 0,02 vãö phêa læåïi thu hoàûc raînh håí.Raînh håí thu næåïc coï 
chiãöu räüng khäng nhoí hån 0,2m vaì coï chiãöu sáu ban âáöu 0,05m, coï âäü däúc 0,01 vãö phêa læåïi 
thu. Chiãöu räüng haình lang giæîa hai daîy buäöng tàõm hæång sen täúi thiãøu laì 1,5m. 

8/ CHÁÛU VÃÛ SINH PHUÛ NÆÎ: 

Âæåûc laìm bàòng sæï, meïp cao caïch saìn 30cm, daìi 720mm, räüng 340mm. ÅÍ giæîa cháûu 
hoàûc trãn thaình cháûu phêa træåïc màût coï voìi phun qua læåïi hæång sen âãø taûo ra nhiãöu tia næåïc 
nhoí vaì maûnh, ngoaìi ra coìn coï caïc voìi næåïc hay voìi träün bäú trê trãn meïp cháûu. Âaïy cháûu coï läù 
thaïo næåïc vaì xi phäng. 

9/ LÆÅÏI THU NÆÅÏC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hçnh 8.9: Chàõn raïc.Hçnh 8.9: Chàõn raïc.Hçnh 8.9: Chàõn raïc.Hçnh 8.9: Chàõn raïc.    
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Læåïi thu næåïc bäú trê trãn màût saìn khu vãû sinh vaì caïc bäü pháûn thoaït næåïc khaïc âãø ngàn 
raïc ræåíi khoíi vaìo äúng âæïng thoaït næåïc. 

Læåïi thu næåïc giäúng nhæ mäüt xiphäng, phêa trãn coï læåïi chàõn (mäüt hoàûc hai táöng læåïi 
chàõn) thæåìng âuïc bàòng gang xaïm màût trong traïng men màût ngoaìi queït mäüt låïp nhæûa âæåìng, 
khi âàût læåïi vaìo saìn nhaì phaíi coï låïp caïch thuíy täút âãø traïnh næåïc tháúm vaìo saìn nhaì. 

Læåïi thu thæåìng coï kêch thæåïc: Våïi âæåìng kênh thu D=150mm coï kêch thæåïc 
150x150mm, sáu 135mm. Khi D=100mm kêch thæåïc tæång æïng laì 250x250mm vaì sáu 
200mm. Âæåìng kênh läù hoàûc chiãöu räüng khe håí cuía læåïi chàõn khäng nhoí hån 10mm. 

 

IV IV IV IV ---- C C C CAÏC LOAÛI XI PHÄNGAÏC LOAÛI XI PHÄNGAÏC LOAÛI XI PHÄNGAÏC LOAÛI XI PHÄNG    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hçnh 8.10: Hçnh 8.10: Hçnh 8.10: Hçnh 8.10: CCCCaïc loaûi xi phäng.aïc loaûi xi phäng.aïc loaûi xi phäng.aïc loaûi xi phäng.    
a/ Xiphäng âæïng;  b/Xiphäng xiãn;  c/Xiphäng ngang; 

d/ Xi phäng kiãøm tra;  e/Xiphäng hçnh chai. 

Xi phäng hay coìn goüi laì táúm chàõn thuíy læûc coï nhiãûm vuû ngàn ngæìa muìi häi thäúi, caïc 
håi âäüc tæì maûng læåïi thoaït næåïc bay håi vaìo phoìng. Noï thæåìng âæåüc âàût dæåïi caïc thiãút bë thoaït 
næåïc. 

Theo cáúu taûo xi phäng âæåüc chia ra thaình caïc loaûi: 
- Xi phäng uäún khuïc kiãøu thàóng âæïng, nàòm ngang vaì nghiãng 45o thæåìng sæí duûng cho 

áu xê. 
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- Xi phäng kiãøm tra thæåìng sæí duûng cho caïc cháûu ræía, nåi dãù bë tàõc. 
- Xi phäng hçnh chai thæåìng âàût dæåïi caïc cháûu ræía màût, áu tiãøu trãn tæåìng. 
- Xi phäng trãn saìn sæí duûng cho caïc buäöng tàõm, maïng tiãøu. 
- Xi phäng äúng duìng cho mäüt áu tiãøu. 
- Xi phäng thu næåïc saín xuáút. 
 

VVVV    ---- CÁÚU TAÛO MAÛN CÁÚU TAÛO MAÛN CÁÚU TAÛO MAÛN CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏCG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏCG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏCG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ    
Maûng læåïi thoaït næåïc trong nhaì bao gäöm caïc âæåìng äúng vaì phuû tuìng näúi äúng (trong 

âoï chia ra äúng nhaïnh, äúng âæïng, äúng thaïo, caïc thiãút bë xem xeït táøy ræía vaì thäng håi). 

1/ ÂÆÅÌNG ÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC VAÌ PHUÛ TUÌNG NÄÚI ÄÚNG: 

a/ ÄÚng gang: 

Thæåìng duìng trong caïc nhaì cäng cäüng quan troüng vaì caïc nhaì cäng nghiãûp. ÄÚng gang 
thæåìng chãú taûo theo kiãøu miãûng loe coï âæåìng kênh 50, 100 vaì 150mm, chiãöu daìi 500-2000mm 
vaì chiãöu daìy äúng 4-5mm. Âãø âaím baío næåïc khäng tháúm ra ngoaìi ta näúi äúng nhæ sau: 2/3 
miãûng loe nheït âáöy chàût såüi gai táøm bitum sau âoï nheït væîa xi màng vaìo pháön coìn laûi. Miãûng 
loe cuía äúng bao giåì cuîng âàût ngæåüc chiãöu våïi hæåïng næåïc chaíy. 

Cuîng nhæ trong cáúp næåïc , âãø näúi caïc chäù äúng ngoàût cong, reî,... ngæåìi ta thæåìng duìng 
caïc phuû tuìng näúi äúng bàòng gang nhæ: cuït 90o, 110o, 135o, 150o), cän, tã, tháûp thàóng hoàûc cheïo 
(45o hoàûc 60o) coï âæåìng kênh âäöng nháút hoàûc tæì to sang nhoí, äúng cong hçnh S, caïc äúng ngàõn,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hçnh 8.11: Hçnh 8.11: Hçnh 8.11: Hçnh 8.11: ÄÚng gang thoaït næåïc ÄÚng gang thoaït næåïc ÄÚng gang thoaït næåïc ÄÚng gang thoaït næåïc     
vaì phuû tuìng näúi.vaì phuû tuìng näúi.vaì phuû tuìng näúi.vaì phuû tuìng näúi.    

a/ ÄÚng gang loaûi thäng thæåìng. 
c/ ÄÚng gang loaûi âàûc biãût. 
c,d/ Cuït. 
e/ ÄÚng cong chæî S. 
g/ ÄÚng läöng. 
h,i/ Cän. 
k/ Tã xiãn. 
l/ Tã thàóng. 
m/ Tháûp xiãn. 
n/ Tháûp thàóng. 
o/ ÄÚng ngàõn. 
p/ ÄÚng kiãøm tra. 
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b/ ÄÚng saình: 

Thæåìng sæí duûng trong caïc nhaì åí gia âçnh vaì táûp thãø (tiãu chuáøn tháúp), âäü bãön keïm, dãù 
våî, coï thãø duìng laìm äúng thoaït næåïc bãn trong nhaì cuîng nhæ ngoaìi sán, cuîng chãú taûo theo kiãøu 
miãûng loe vaì coï phuû tuìng näúi äúng nhæ äúng gang.  

ÄÚng saình thæåìng coï âæåìng kênh 50-150mm, chiãöu daìi 0,5-1m. Caïch näúi äúng saình 
nhæ äúng gang. 

c/ ÄÚng theïp: 

Chè duìng âãø dáùn næåïc thoaït tæì caïc cháûu ræía, cháûu tàõm,... âãún äúng dáùn bàòng gang hoàûc 
saình trong saìn nhaì, coï âæåìng kênh nhoí hån 50mm. 

d/ ÄÚng fibräximàng: 

Âæåìng kênh äúng 100-150mm tråí lãn. Coï thãø chãú taûo kiãøu miãûng loe (våïi äúng coï 
âæåìng kênh nhoí) hoàûc hai dáöu trån (våïi äúng coï âæåìng kênh låïn) âãø laìm äúng thoaït næåïc trong 
nhaì cuîng nhæ saìn nhaì. ÄÚng naìy nàûng nãö, kêch thæåïc låïn nãn chuí yãúu duìng bãn ngoaìi. 

e/ ÄÚng bãtäng: 

Âæåìng kênh 150mm tråí lãn, daìi 1-2m, thæåìng chãú taûo theo kiãøu 2 âáöu trån, duìng laìm 
äúng thoaït næåïc ngoaìi sán nhaì. 

f/ Caïc loaûi äúng thoaït næåïc khaïc: 

Âãø dáùn næåïc thaíi coï tênh cháút xám thæûc ngæåìi ta duìng caïc loaûi saình sæï, thuíy tinh. 
Ngaìy nay äúng cháút deío âaî âæåüc duìng räüng raîi åí næåïc ta vaì tråí thaình loaûi äúng duìng phäø biãún 
nháút trong hãû thäúng thoaït næåïc trong nhaì vç coï nhiãöu æu viãût vãö âàûc tênh thuíy læûc, myî quan, dãù 
näúi,... 

2/ ÄÚNG NHAÏNH THOAÏT NÆÅÏC : 

Duìng âãø dáùn næåïc thaíi tæì caïc thiãút bë vãû sinh vaìo äúng âæïng thoaït næåïc. ÄÚng nhaïnh coï 
thãø âàût sáu trong saìn nhaì (trong låïp xè âãûm) hoàûc dæåïi tráön nhaì - daûng äúng treo (khi âoï nãn coï 
tráön che kên cho myî quan). Chiãöu daìi mäüt äúng nhaïnh thoaït næåïc khäng låïn quaï 10m âãø traïnh 
bë tàõc vaì traïnh cho chiãöu daìi saìn quaï låïn nãúu âàût äúng trong saìn nhaì. Khi âàût äúng dæåïi nãön nhaì 
thç chiãöu daìi äúng nhaïnh coï thãø låïn hån, nhæng phaíi coï giãúng kiãøm tra trãn mäüt khoaíng caïch 
nháút âënh. Khäng âæåüc âàût äúng treo qua caïc phoìng åí, bãúp vaì caïc phoìng saín xuáút khaïc khi saín 
pháøm yãu cáöu vãû sinh cao. Âäü sáu âàût äúng nhaïnh trong saìn nhaì (âäü sáu âáöu tiãn) láúy xuáút phaït 
tæì âiãöu kiãûn âaím baío cho äúng khoíi phaï hoaûi do taïc âäüng cå hoüc nhæng phaíi sáu hån 10cm kãø 
tæì màût saìn âãún âènh äúng. Trong caïc nhaì åí gia âçnh cäng cäüng khi yãu cáöu myî quan âoìi hoíi 
khäng cao làõm coï thãø xáy caïc maïng håí âãø dáùn næåïc tàõm ræía, giàût ruî âãún caïc äúng âæïng. Træåïc 
khi næåïc vaìo äúng âæïng phaíi qua læåïi thu vaì xi phäng. Maïng coï thãø laìm bàòng gaûch hoàûc bã 
täng, chiãöu räüng 100-200mm, âäü däúc täúi thiãøu laì 0,01. 

Nãúu dáùn phán : Dmin ≥ 100 mm; Lmax ≤ 6 m. 
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3/ ÄÚNG ÂÆÏNG THOAÏT NÆÅÏC : 

Thæåìng âàût suäút caïc táöng nhaì, thæåìng bäú trê åí caïc goïc tæåìng, chäù táûp trung nhiãöu 
TBVS, nháút laì häú xê, vç dáùn phán âi xa dãù tàõc. ÄÚng âæïng coï thãø bäú trê håí ngoaìi tæåìng hoàûc bäú 
trê chung trong häüp våïi caïc âæåìng äúng khaïc, coï thãø láøn vaìo tæåìng hoàûc nàòm trong khe giæîa hai 
bæïc tæåìng (mäüt tæåìng chëu læûc vaì mäüt tæåìng che chàõn). Nãúu bäú trê äúng âæïng âàût kên thç chäù 
äúng kiãøm tra phaíi chæìa caïc cæía måí ra âoïng vaìo dãù daìng âãø thàm nom táøy ræía âæåìng äúng. 

Âæåìng kênh äúng âæïng thoaït næåïc trong nhaì täúi thiãøu laì 50mm, nãúu thu næåïc phán thç 
duì chè coï mäüt häú xê âæåìng kênh täúi thiãøu cuía äúng âæïng cuîng laì 100mm (kãø caí äúng nhaïnh). 

Thäng thæåìng äúng âæïng âàût thàóng âæïng tæì táöng dæåïi lãn táöng trãn cuía nhaì. Nãúu cáúu 
truïc cuía nhaì khäng cho pheïp laìm nhæ váûy thç coï thãø âàût mäüt âoaûn ngang ngàõn coï hæåïng däúc 
lãn. Khi âoï khäng âæåüc näúi äúng nhaïnh vaìo âoaûn äúng ngang naìy vç noï laìm caín tråí váûn täúc cuía 
næåïc chaíy trong äúng, dãù sinh ra tàõc äúng. Træåìng håüp chiãöu daìy tæåìng, moïng nhaì thay âäøi thç 
duìng äúng cong hçnh chæî S. 

Dmin ≥ Däúng nhaïnh. 

4/ ÄÚNG THAÏO (ÄÚNG XAÍ): 

Laì äúng chuyãøn tiãúp tæì cuäúi äúng âæïng dæåïi nãön nhaì táöng 1 hoàûc táöng háöm ra giãúng 
thàm ngoaìi sán nhaì. Chiãöu daìi låïn nháút cuía äúng thaïo theo qui phaûm láúy nhæ sau: 

ÄÚng : D =  50mm → lmax = 10m. 
 D = 100mm → lmax = 15m. 
 D = 150mm → lmax = 20m. 

Trãn âæåìng äúng thaïo ra khoíi nhaì 3-5m ngæåìi ta bäú trê mäüt giãúng thàm, chäù âæåìng 
äúng thaïo gàûp âæåìng äúng ngoaìi sán nhaì cuîng phaíi bäú trê mäüt giãúng thàm (thæåìng kãút håüp hai 
giãúng thàm âoï laìm mäüt ). 

Goïc ngoàût giæîa äúng thaïo vaì äúng ngoaìi sán nhaì khäng nhoí hån 90o theo chiãöu næåïc 
chaíy. Coï thãø näúi 1, 2 hay 3 äúng thaïo chung trong mäüt giãúng thàm. ÄÚng thaïo coï âæåìng kênh 
bàòng hoàûc låïn hån âæåìng kênh äúng âæïng. Coï thãø näúi nhiãöu äúng âæïng våïi mäüt äúng thaïo. Khi âoï 
âæåìng kênh äúng thaïo phaíi choün theo tênh toaïn thuíy læûc. Chäù äúng thaïo xuyãn qua tæåìng, moïng 
nhaì phaíi chæìa mäüt läù låïn hån âæåìng kênh äúng täúi thiãøu laì 30cm. Khe håí giæîa äúng vaì läù phaíi 
bët kên bàòng âáút seït nhaìo (coï thãø träün våïi âaï dàm, gaûch våî) nãúu laì âáút khä. Træåìng håüp âáút æåït 
coï næåïc ngáöm thç phaíi âàût trong äúng bao bàòng theïp hay gang coï nheït kên khe håí bàòng såüi gai 
táøm bitum. Cho pheïp âàût äúng thaïo dæåïi moïng nhaì nhæng âæåìng äúng phaíi âæåüc baío vãû cáøn 
tháûn traïnh taïc âäüng cå hoüc gáy bãø våî. 

Âäü däúc cuía äúng thaïo ngoaìi nhaì coï thãø láúy låïn hån tiãu chuáøn thäng thæåìng mäüt chuït 
âãø âaím baío næåïc chaíy ra khoíi nhaì âæåüc dãù daìng, nhanh choïng, êt bë tàõc. 

5/ ÄÚNG THÄNG HÅI: 

Laì äúng näúi tiãúp äúng âæïng âi qua háöm maïi vaì lãn cao hån maïi nhaì täúi thiãøu laì 0,7m vaì 
caïch xa cæía säø, ban cäng nhaì laïng giãöng täúi thiãøu laì 4m. Noï coï nhiãûm vuû dáùn caïc khê âäüc, caïc 
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håi nguy hiãøm coï thãø gáy näø (nhæ NH3, H2S, C2H2, CH4,...) ra khoíi maûng læåïi thoaït næåïc bãn 
trong nhaì. 

Viãûc thäng håi âæåüc thæûc hiãûn bàòng con âæåìng tæû nhiãn do coï læåüng khäng khê loüt 
qua caïc khe håí cuía nàõp giãúng thàm ngoaìi sán nhaì âi vaìo caïc äúng âæïng thoaït næåïc. Do coï sæû 
khaïc nhau vãö nhiãût âäü vaì aïp suáút giæîa khäng khê bãn trong äúng vaì ngoaìi tråìi, noï bay lãn khoíi 
maïi nhaì vaì keïo theo caïc håi âäüc, dãù näø. Trãn noïc äúng thäng håi coï mäüt choïp hçnh noïn âãø che 
mæa bàòng theïp laï daìy 1-1,5mm, vaì coï cæía âãø thoaït håi. Theo qui phaûm khäng âæåüc näúi äúng 
âæïng thoaït næåïc våïi äúng thäng khoïi cuía ngäi nhaì. Trong træåìng håüp maïi bàòng sæí duûng âãø âi 
laûi phåi phoïng thç chiãöu cao cuía äúng thäng håi phaíi låïn hån 3m. Âæåìng kênh cuía äúng thäng 
håi coï thãø láúy bàòng hoàûc nhoí hån âæåìng kênh äúng âæïng thoaït næåïc mäüt chuït. Chäù càõt nhau 
giæîa äúng thäng håi vaì maïi nhaì phaíi coï biãûn phaïp chäng tháúm täút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.12: Hçnh 8.12: Hçnh 8.12: Hçnh 8.12: Chi tiãút äúng thäng håi.Chi tiãút äúng thäng håi.Chi tiãút äúng thäng håi.Chi tiãút äúng thäng håi.    

Trong caïc nhaì cao táöng hoàûc caïc nhaì âaî xáy dæûng nay tàng thãm thiãút bë vãû sinh maì 
khäng thay âäøi äúng âæïng âæåüc thç læåüng håi næåïc trong äúng âæïng ráút låïn (váûn täúc v>4m/s, låïp 
næåïc chiãúm quaï næía âæåìng kênh äúng ), khê khäng këp thoaït ra ngoaìi, khi âoï phaíi bäú trê caïc äúng 
thäng håi phuû. ÄÚng thäng håi phuû coìn coï taïc duûng traïnh huït næåïc cuía xi phäng. Theo qui 
phaûm âæåìng äúng thäng håi phuû phaíi âàût trong caïc træåìng håüp sau: 

- Khi âæåìng kênh äúng âæïng thoaït næåïc D=50mm maì læu læåüng >2 l/s. 
  - Khi âæåìng kênh äúng âæïng thoaït næåïc D=100mm maì læu læåüng >9 l/s. 
- Khi âæåìng kênh äúng âæïng thoaït næåïc D=150mm maì læu læåüng >20 l/s. 
- Khi äúng nhaïnh coï trãn 6 häú xê. 

6/ CAÏC THIÃÚT BË QUAÍN LYÏ: 

Âoï laì caïc äúng kiãøm tra, äúng suïc ræía phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï maûng læåïi 
TNBTN. 

ÄÚng kiãøm tra âæåüc bäú trê trãn äúng thoaït åí mäùi táöng nhaì, caïch màût saìn khoaíng 1m vaì 
cao hån meïp TBVS laì 15cm vaì cuîng coï thãø âàût trãn caïc äúng nàòm ngang. Khi cáön kiãøm tra hay 
thäng tàõc ta thaïo ãcu måí nàõp kiãøm tra ra, duìng næåïc aïp læûc maûnh hoàûc gáûy mãöm thäng tàõc. 
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ÅÍ âáöu caïc äúng nhaïnh coï 2-3 thiãút bë tråí lãn (nháút laì caïc äúng nhaïnh dáùn næåïc phán tæì 
häú xê ra) nãúu åí phêa  dæåïi khäng bäú trê äúng kiãøm tra thç phaíi âàût äúng suïc ræía. 

ÄÚng suïc ræía nhæ mäüt caïi cuït 90o coï nàõp thaïo ra dãù daìng âãø thäng tàõc. ÄÚng suïc ræía 
coìn âàût trãn caïc äúng nhaïnh nàòm ngang åí caïc chäù ngoàût vaì chäù uäún cong. Trãn caïc âæåìng äúng 
nhaïnh hay äúng thaïo quaï daìi cuîng phaíi âàût äúng kiãøm tra hoàûc äúng suïc ræía. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hçnh 8.13: Hçnh 8.13: Hçnh 8.13: Hçnh 8.13: Giãúng kiãøm traGiãúng kiãøm traGiãúng kiãøm traGiãúng kiãøm tra    
a/ Kiãøu vuäng;  b/ Kiãøu troìn. 

7/ LIÃN HÃÛ GIÆÎA THOAÏT NÆÅÏC TRONG VAÌ NGOAÌI NHAÌ: 

Næåïc thaíi tæì maûng læåïi trong nhaì chaíy ra maûng læåïi thoaït næåïc sán nhaì vaìo maûng 
læåïi tiãøu khu räöi âi vaìo maûng læåïi thoaït næåïc ngoaìi âæåìng phäú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.14: Hçnh 8.14: Hçnh 8.14: Hçnh 8.14: Liãn hãû giæîa thoaït næåïc trong vaì ngoaìi nhaì.Liãn hãû giæîa thoaït næåïc trong vaì ngoaìi nhaì.Liãn hãû giæîa thoaït næåïc trong vaì ngoaìi nhaì.Liãn hãû giæîa thoaït næåïc trong vaì ngoaìi nhaì.    
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Chäù gàûp nhau giæîa äúng thoaït næåïc trong nhaì vaì maûng læåïi ngoaìi sán nhaì phaíi bäú trê 
giãúng thàm. Våïi äúng thoaït næåïc tiãøu khu vaì äúng thoaït næåïc bãn ngoaìi caïch meïp âæåìng 1-
1,5m, phaíi bäú trê giãúng thàm, kiãøm tra. 

Maûng læåïi thoaït næåïc sán nhaì thæåìng âæåüc xáy dæûng song song våïi tæåìng nhaì, caïch 
tæåìng nhaì täúi thiãøu laì 3m våïi âæåìng kênh täúi thiãøu laì 125mm. 

Maûng læåïi thoaït næåïc tiãøu khu, âäø ra maûng læåïi âæåìng phäú theo con âæåìng ngàõn nháút 
våïi âæåìng kênh täúi thiãøu laì 150mm. Trãn caïc chäù ngoàût, gàûp nhau, thay âäøi täúc âäü, âæåìng kênh 
cuía maûng læåïi thoaït næåïc sán nhaì vaì tiãøu khu phaíi bäú trê caïc giãúng thàm, khoaíng caïch giæîa 
caïc giãúng thàm láúy nhæ sau: 

- Khi D = 150-600mm →  Lmax = 50m. 
- Khi D = 600-1400m →  Lmax = 75m. 

Goïc ngoàût cuía âæåìng äúng giæîa caïc giãúng thàm khäng âæåüc nhoí hån 90o theo chiãöu 
næåïc chaíy âãø traïnh làõng âoüng càûn vaì tàõc âæåìng äúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.15: Hçnh 8.15: Hçnh 8.15: Hçnh 8.15: Giãúng thàmGiãúng thàmGiãúng thàmGiãúng thàm    

a/ Näúi ngang âènh äúng;          b/ Näúi ngang mæïc næåïc. 

Giãúng thàm coï thãø xáy bàòng gaûch hoàûc bàòng bã täng våïi âæåìng kênh 0,7-1m. Nàõp 
giãúng cao hån màût âæåìng khoaíng 1-2 cm. Trong giãúng thàm næåïc chaíy qua caïc maïng håí vaì 
äúng coï thãø näúi theo kiãøu ngang âènh äúng hoàûc ngang mæûc næåïc. 

Khi mæïc chãnh lãûch giæîa cäút âaïy äúng thaïo vaì äúng saìn nhaì, tiãøu khu, thaình phäú tæì 
0,5m tråí lãn thç phaíi xáy caïc giãúng chuyãøn báûc âãø doìng næåïc chaíy âæåüc nhëp nhaìng vaì giãúng 
khoíi bë phaï hoaûi. Giãúng chuyãøn báûc âån giaín duìng cho caïc äúng âæåìng kênh nhoí (D <250mm). 
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Hçnh 8.16: Hçnh 8.16: Hçnh 8.16: Hçnh 8.16: Caïc loaûi giãúng cCaïc loaûi giãúng cCaïc loaûi giãúng cCaïc loaûi giãúng chuyãøn báûc.huyãøn báûc.huyãøn báûc.huyãøn báûc.    

 

VIVIVIVI    ---- TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆ TÊNH TOAÏN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC BÃNÅÏI THOAÏT NÆÅÏC BÃNÅÏI THOAÏT NÆÅÏC BÃNÅÏI THOAÏT NÆÅÏC BÃN TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ TRONG NHAÌ    
Tênh toaïn maûng læåïi thoaït næåïc trong nhaì bao gäöm: xaïc âënh læu læåüng næåïc thaíi, 

tênh toaïn thuíy læûc âãø choün âæåìng kênh äúng  cuîng nhæ caïc thäng säú laìm viãûc cuía âæåìng äúng 
thoaït næåïc. 

1/ XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG NÆÅÏC THAÍI TÊNH TOAÏN: 

Læu læåüng næåïc thaíi trong caïc gia âçnh, nhaì cäng cäüng phuû thuäüc vaìo säú læåüng thiãút 
bë vãû sinh bäú trê trong nhaì cuîng nhæ chãú âäü laìm viãûc cuía chuïng. Trong caïc nhaì saín xuáút, læu 
læåüng næåïc thaíi phuû thuäüc vaìo tiãu chuáøn thaíi næåïc cuía tæìng loaûi saín xuáút. 

Âãø xaïc âënh læu læåüng næåïc thaíi cuía tæìng âoaûn äúng, cáön phaíi biãút læu læåüng næåïc thaíi 
cuía tæìng loaûi thiãút bë vãû sinh chaíy vaìo âoaûn äúng âoï. Læu læåüng næåïc thaíi låïn nháút tênh toaïn 
cho thiãút bë vãû sinh khaïc nhau, coï thãø tham khaío baíng sau: 

Baíng 19: Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn cuía caïc TBVS, âæåìng kênh äúng dáùn vaì âäü däúc: 

 
TT 

 
Loaûi thiãút bë 

Læu læåüng 
næåïc thaíi,  

Âæåìng kênh 
äúng  

Âäü däúc äúng dáùn 

  [l/s] dáùn, [mm] Thäng thæåìng Täúi thiãøu 
1 Cháûu ræía giàût 0,33 50 0,155 0,025 
2 Cháûu ræía nhaì bãúp 1 ngàn 0,37 30 0,055 0,025 
3 Cháûu ræía nhaì bãúp 2 ngàn 1,0 50 0,055 0,025 
4 Cháûu ræía màût 0,07-0,1 40-50 0,035 0,02 
5 Cháûu tàõm 0,8-1,1 30 0,055 0,02 
6 Tàõm hæång sen 0,2 50 0,035 0,025 
7 Cháûu vãû sinh næî 0,4 50 0,035 0,02 
8 Häú xê våïi thuìng ræía 1,4-1,6 100 0,035 0,02 
9 Häú xê coï voìi ræía 1-1,4 100 0,035 0,02 
10 Maïng tiãöu cho 1m daìi 0,1 50 0,035 0,02 
11 Áu tiãøu treo 0,1 50 0,035 0,02 
12 Áu tiãøu ræía tæû âäüng 0,3-0,5 50 0,035 0,02 
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Læu læåüng tênh toaïn cuía caïc âoaûn äúng thoaït næåïc trong nhaì åí gia âçnh hoàûc nhaì åí 
cäng cäüng coï thãø xaïc âënh theo cäng thæïc sau: 

 qtt = qc + qtb.max  ,   [l/s]. 

qtt : Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn , [l/s]. 
qc : Læu læåüng næåïc cáúp tênh toaïn xaïc âënh theo cäng thæïc cáúp næåïc trong nhaì. 
qtb.max : Læu læåüng næåïc thaíi cuía thiãút biû vãû sinh coï læu læåüng næåïc thaíi låïn nháút cuía âoaûn äúng 
tênh toaïn láúy theo baíng trãn. 

Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn trong caïc phán xæåíng, nhaì tàõm cäng cäüng vaì phoìng 
sinh hoaût cuía cäng nhán trong xê nghiãûp xaïc âënh theo cäng thæïc: 

 qtt = ∑∑∑∑ (qo.n.ββββ) / 100 , [l/s]. 

qth : Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn . 
qo : Læu læåüng næåïc thaíi cuía tæìng thiãút bë vãû sinh cuìng loaûi, láúy theo baíng trãn. 
n : Säú thiãút bë vãû sinh cuìng loaûi maì âoaûn äúng phuûc vuû. 
β : Hãû säú hoaût âäüng âäöng thåìi thaíi næåïc cuía caïc thiãút bë vãû sinh, coï thãø láúy theo baíng 20. 

Baíng 20: Trë säú β cho caïc phoìng sinh hoaût cuía xê nghiãûp tênh bàòng %. 

TT Tãn thiãút bë Säú læåüng thiãút bë vãû sinh trãn âoaûn äúng 
 vãû sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 200 
1 Cháûu ræía màût, tay 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 Áu tiãøu tæû âäüng 100 100 600 40 15 10 10 10 10 
3 Áu tiãøu treo tæåìng 

våïi voìi ræía 
100 70 50 40 35 30 30 25 25 

4 Häú xê coï thuìng ræía 100 30 25 20 15 10 10 10 5 

2/ TÊNH TOAÏN THUÍY LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC BÃN TRONG NHAÌ: 

Tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi våïi muûc âêch âãø choün âæåìng kênh äúng, âäü däúc, âäü âáöy, 
täúc âäü næåïc chaíy trong äúng. 

a/ Xaïc âënh âæåìng kênh äúng: 

Âæåìng kênh äúng thoaït næåïc trong nhaì chè tênh cho caïc nhaì låïn, nhaì cäng cäüng coï 
nhiãöu TBVS hoàûc cho caïc âoaûn äúng ngoaìi sán nhaì, coìn thäng thæåìng ngæåìi ta choün theo kinh 
nghiãûm. Âæåìng kênh äúng thoaït næåïc báøn bao giåì cuîng låïn hån âæåìng kênh äúng næåïc saûch cáúp 
vaìo vç næåïc thaíi laì tæû chaíy, khäng âáöy äúng (cáön coï màût thoaïng âãø thäng håi). Noï phuû thuäüc 
vaìo læu læåüng tênh toaïn vaì caïc yãúu täú khaïc nhæ váûn täúc næåïc chaíy trong äúng, âäü âáöy vaì âäü däúc 
âàût äúng. 

Baíng 21: Âæåìng kênh äúng nhaïnh vaì äúng âæïng thoaït næåïc trong nhaì åí cäng cäüng : 

 
Loaûi nhaì 

 
Âæåìng kênh 

Læu læåüng næåïc thaíi cho pheïp  
biãøu thë bàòng täøng säú thoaït næåïc N 

 [mm] ÄÚng nhaïnh ÄÚng âæïng 
  Âäü däúc nhoí nháút Âäü däúc tiãu chuáøn  

Nhaì åí  50 3 6 16 
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gia âçnh 100 50 100 250 
Nhaì åí 50 3 5 10 

cäng cäüng 100 30 80 120 

b/ Váûn täúc: 

Khi choün váûn täúc næåïc chaíy trong äúng thoaït  næåïc trong nhaì vaì sán nhaì cáön âaím baío 
âãø äúng coï thãø tæû coü saûch, càûn làõng khäng âoüng laûi trong äúng. Vç váûy váûn täúc täúi thiãøu Vmin 
khäng âæåüc nhoí hån 0,7m/s âäúi våïi äúng vaì khäng âæåüc nhoí hån 0,4 m/s âäúi våïi maïng håí. Váûn 
täúc låïn nháút cho pheïp trong caïc äúng khäng kim loaûi coï thãø tåïi 4m/s vaì äúng kim loaûi 8 m/s. 
Tuy nhiãn nãúu váûn täúc låïn quaï thç äúng dãù bë phaï hoaûi, khäng an toaìn. Riãng váûn täúc täúi âa 
trong äúng âæïng khäng âæåüc quaï 4 m/s duì laì loaûi äúng gç. 

c/ Âäü âáöy (h/D): 

Laì tè säú giæîa chiãöu cao låïp næåïc trong äúng (h) våïi âæåìng kênh äúng (D). Nãúu læu læåüng 
trong äúng khäng âäøi, âäü däúc âàût äúng khäng âäøi, khi thay âäøi âæåìng kênh äúng D thç tè säú h/D seî 
thay âäøi theo. Mäúi quan hãû phuû thuäüc âoï âæåüc thãø hiãûn åí biãøu âäö hçnh caï.  

Trong hãû thäúng thoaït næåïc (træì äúng âæïng), khi tênh toaïn mäùi loaûi âæåìng kênh äúng khaïc 
nhau seî coï âäü âáöy cho pheïp nháút âënh, láúy theo qui phaûm trong baíng dæåïi âáy: 

Baíng 22: Âäü âáöy cho pheïp cuía äúng gang thoaït næåïc: 

Loaûi âæåìng äúng Âæåìng kênh äúng D 
[mm] 

Âäü âáöy h/D låïn 
nháút 

Âæåìng äúng thoaït næåïc sinh hoaût (caí phán) 50-125 <=0,5 
Âæåìng äúng thoaït næåïc sinh hoaût (caí phán) 150-200 <=0,6 
Âæåìng äúng thoaït næåïc saín xuáút báøn 100-150 <=0,7 
Âæåìng äúng thoaït næåïc saín xuáút báøn >=200 <=0,8 
Âæåìng äúng thoaït næåïc khäng báøn báút kyì <=0,8 
Maïng , raînh håí báút kyì <=0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hçnh 8.1Hçnh 8.1Hçnh 8.1Hçnh 8.17777: Biãøu âäö h/D.: Biãøu âäö h/D.: Biãøu âäö h/D.: Biãøu âäö h/D.    
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d/ Âäü däúc âàût äúng: 

Âäü däúc âàût äúng coï aính hæåíng tåïi váûn täúc næåïc chaíy trong äúng. Trong caïc âoaûn äúng 
nàòm ngang, nãúu læu læåüng vaì âæåìng kênh khäng thay âäøi maì âäü däúc låïn thç váûn täúc låïn vaì âäü 
däúc nhoí thç váûn täúc nhoí. Nãúu giaím âäü däúc âãún mäüt mæïc naìo âoï (âäü däúc täúi thiãøu) thç næåïc seî 
ngæìng chaíy, trong äúng coï hiãûn tæåüng làõng càûn. Trong tênh toaïn ngæåìi ta cäú gàõng aïp duûng âäü 
däúc tiãu chuáøn âãø buìn càûn khäng âoüng laûi trong äúng. Âäü däúc âàût äúng nhaïnh thoaït næåïc trong 
nhaì coï thãø láúy theo baíng 23. 

Baíng 23: Âäü däúc vaì âäü âáöy cho pheïp cuía äúng thoaït næåïc sinh hoaût . 

Âæåìng kênh äúng  Âäü âáöy cho pheïp Âäü däúc 
D [mm] täúi âa (hmax/D) Tiãu chuáøn Täúi thiãøu 

50 0,5 D 0,035 0,025 
100 0,5 D 0,020 0,012 
125 0,5 D 0,015 0,010 
150 0,6 D 0,019 0,007 
200 0,6 D 0,008 0,005 

���� Ghi chuï: D - âæåìng kênh äúng. Våïi D=50mm dáùn næåïc thaíi tæì caïc cháu tàõm ra cho pheïp láúy 
bàòng 0,3D. 

3/ KIÃØM TRA KÃÚT QUAÍ TÊNH TOAÏN : 

Sau khi så bäü choün âæåìng kênh äúng, cáön kiãøm tra laûi âäü âáöy h/D cuía næåïc trong äúng 
vaì váûn täúc næåïc chaíy v trong äúng coï phuì håüp våïi tiãu chuáøn qui âënh khäng. 

a/ Kiãøm tra âäü âáöy h/D: 

Âãø kiãøm tra âäü âáöy h/D, ngæåìi ta coï thãø sæí duûng biãøu âäö hçnh caï. Muäún váûy haîy láûp tè 
säú: 

 A = qtt / qnt 

qtt : Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn cuía âoaûn äúng nàòm ngang. 
qnt : Læu læåüng nghiãûm toaïn, xaïc âënh theo baíng 24. 

Baíng 24 : Læu læåüng nghiãûm toaïn qtt vaì täúc âäü nghiãûm toaïn vnt cuía Siec-ni-cäp. 

Âäü däúc  D= 50mm D= 75mm D= 100mm 
âàût äúng qnt [l/s] vnt [m/s] qnt [l/s] vnt [m/s] qnt [l/s] vnt [m/s] 
0,010 0,82 0,42 2,56 0,54 5,26 0,60 
0,015 1,00 0,56 2,90 0,65 6,34 0,80 
0,020 1,16 0,59 3,40 0,77 7,44 0,93 
0,025 1,30 0,63 3,78 0,85 8,26 1,04 
0030 1,40 0,72 4,16 0,94 9,10 1,14 
0,035 1,52 0,78 4,43 1,02 9,80 1,23 
0,040 1,62 0,83 4,80 1,09 10,52 1,32 
0,045 1,72 0,86 5,00 1,16 11,14 1,40 
0,050 1,82 0,90 5,20 1,23 11,76 1,43 
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0,055 1,90 0,98 5,24 1,28 12,32 1,55 
0,060 2,00 1,02 5,88 1,33 12,90 1,62 

Âäü däúc i D= 125mm D= 150mm D= 200mm 
0,009 8,84 0,72 14,46 0,82 31,20 1,00 
0,010 9,34 0,76 15,24 0,86 32,80 1,05 
0,012 10,10 0,82 16,40 0,92 35,36 1,13 
0,015 11,16 0,91 18,16 1,02 39,20 1,25 
0,020 13,00 1,06 20,88 1,19 45,60 1,45 
0,025 14,84 1,21 24,00 1,36 52,00 1,66 
0,030 21,00 1,71 34,20 1,93 73,60 2,34 

 Tæì hãû säú A tra biãøu âäö hçnh caï seî xaïc âënh âæåüc âäü âáöy h/D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Kiãøm tra váûn täúc næåïc chaíy trong caïc äúng âæïng vaì äúng ngang: 

 

 

 

 

 

Âäúi våïi äúng âæïng, sau khi tênh âæåüc læu læåüng, så bäü choün âæåìng kênh äúng, càn cæï 
vaìo baíng 25 tçm váûn täúc cuía äúng âæïng. Váûn täúc âoï phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn v ≤ 4 m/s. Nãúu 
khäng thç phaíi choün âæåìng kênh äúng låïn hån räöi kiãøm tra laûi. 

Hçnh 8.18: Biãøu âäö hçnh caï.Hçnh 8.18: Biãøu âäö hçnh caï.Hçnh 8.18: Biãøu âäö hçnh caï.Hçnh 8.18: Biãøu âäö hçnh caï.    
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Baíng 25: Kiãøm tra váûn täúc næåïc chaíy trong caïc äúng âæïng vaì äúng ngang thoaït næåïc: 

Váûn täúc äúng  Læu læåüng næåïc thaíi tênh toaïn cuía äúng âæïng [l/s] 
Âæïng [m/s] D=50mm D=75mm D=100mm D=150mm D=200mm 

0,5 0,25 0,30 1,30 2,00 4,00 
1,0 0,50 1,00 2,20 4,50 7,50 
1,5 0,80 2,00 3,50 7,00 11,00 
2,0 1,00 2,50 4,50 9,00 14,00 
2,5 1,50 3,00 5,80 11,50 16,00 
3,0 1,80 3,50 7,00 11,00 20,00 
4,0 2,25 5,00 9,00 19,00 29,00 
5,0 2,90 6,00 11,00 23,00 37,00 

Âäúi våïi caïc äúng nhaïnh nàòm ngang (äúng nhaïnh vaì äúng xaí): váûn täúc tênh toaïn trong caïc 
âoaûn nàòm ngang âæåüc tênh theo cäng thæïc: 

 vtt = B.vnt ,   [m/s] 

vtt : váûn täúc tênh toaïn trong caïc âoaûn äúng nàòm ngang. 
vnt : váûn täúc nghiãûm toaïn tçm âæåüc trong baíng trãn sau khi âaî choün âæåüc âæåìng kênh äúng håüp 
lyï nháút. 
B : Trë säú tçm âæåüc trong biãøu âäö caï khi h/D âaî thoía maîn âiãöu kiãûn cho pheïp. 

Váûn täúc trãn phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn vtt ≥ 0,7m/s (váûn täúc thoaït næåïc tiãu chuáøn). 
Nãúu khäng thoía maîn âiãöu kiãûn trãn, tæïc laì vtt < 0,7m/s thç phaíi tàng âäü däúc âàût äúng lãn, tçm laûi 
b, vnt vaì tênh laûi vtt räöi so saïnh våïi váûn täúc tiãu chuáøn cho âãún khi naìo âaût yãu cáöu laì ≥ 0,7m/s 
thç thäi. Âäü däúc âàût äúng thæûc tãú laì âäü däúc coï vtt ≥ 0,7m/s. 
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4/ VÊ DUÛ TÊNH TOAÏN THOAÏT NÆÅÏC TRONG NHAÌ : 
TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng tho¸t n−íc trong nhµ cho khu WC nh− h×nh vÏ. 

Cho biÕt ®©y lµ nhµ tËp thÓ 3 tÇng. Mçi tÇng nhµ cao 3,6m. 

§−êng èng tho¸t n−íc bªn ngoµi c¸ch t−êng nhµ 7m. Ch«n s©u 1,5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� H−íng dÉn: 

1/ Chän vÞ trÝ èng ®øng:  

- VÞ trÝ èng ®øng th−êng ®Æt ë gãc t−êng, ®¶m b¶o mü quan. 
- Trung t©m cña c¸c thiÕt bÞ th¶i n−íc, ®Æc biÖt lµ hè xÝ. 
- Cã thÓ kÕt hîp víi c¸c èng kh¸c trong cïng hép kü thuËt. 
- GÇn víi ®−êng èng tho¸t ngoµi nhµ. 
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2/ VÏ s¬ ®å kh«ng gian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3/ Tra b¶ng ®−¬ng l−îng ®¬n vÞ cña c¸c thiÕt bÞ dïng n−íc cã trªn s¬ ®å: 

Tªn thiÕt bÞ Ký hiÖu ®−¬ng l−îng N QTH¶I  
Röa MÆt RM 0,33 0,09 
ChËu GiÆt CG 1 0,33 
H−¬ng Sen HS 0,67 0,20 
M¸ng tiÓu (1m) MT 0,3 0,10 
Hè XÝ HX 0,5 1,50 

0,00 

3,6 

7,2 
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CG CG CG 

 

  

HS HS HS RM RM 
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4/ X¸c ®Þnh l−u l−îng tÝnh to¸n tõng ®o¹n èng: 

 max
i¶thcÊptt qqq +=  [l/s]. 

qcÊp : l−u l−îng cÊp n−íc cña ®o¹n èng tÝnh to¸n: 

Nhµ c«ng céng: N..2,0qcÊp α=   [l/s]. Nhµ tËp thÓ nªn α = 2,5 (b¶ng 15). 

§o¹n C¸c thiÕt bÞ ΣΣΣΣN qcÊp[l/s] qth¶i
max qtt 

A-B 2RM+3HS 2,67 0,60 0,20 0,80 
B-D 2RM+3HS+3CG+1MT 6,30 1,25 0,33 1,58 
D-E 4RM+6HS+6CG+2MT 12,60 1,77 0,33 2,10 
E-F 6RM+9HS+9CG+3MT 18,90 2,17 0,33 2,50 
C-B 3CG+1MT 3,63 0,95 0,33 1,28 
A1-B1 3HX 1,50 0,30 1,50 1,80 
B1-C1 3HX 1,50 0,30 1,50 1,80 
C1-D1 6HX 3,00 0,60 1,50 2,10 
D1-E1 9HX 4,50 1,06 1,50 2,56 

 
6/ Chän èng vµ lËp b¶ng tÝnh thuû lùc: 

* ¤ng ngang A-B: qtt = 0,8 [l/s]. 

- Chän èng D=50mm → hmax/D = 0,5; i = 0,035 ⇒ qnt=1,52 [l/s]; vnt = 0,78 [m/s]. 

53,0
52,1
8,0

q
q

A
nt

tt ===  dùa vµo biÓu ®å h×nh c¸ ⇒ h/D = 0,53 > 0,5 → kh«ng ®¹t. 

- Chän èng D=75mm → hmax/D = 0,5; i = 0,03 ⇒ qnt=4,16 [l/s]; vnt = 0,94 [m/s]. 

19,0
16,4
8,0

q
q

A
nt

tt ===  dùa vµo biÓu ®å h×nh c¸ ⇒ h/D = 0,29 < 0,5 → OK. 

A = 0,19 → B = 0,77 ⇒ vtt = B.vnt = 0,77.0,94 = 0,72 > 0,7 m/s → OK. 

 

 
 
* ¤ng ngang C-B: qtt = 1,28 [l/s]. 

- Chän èng D=75mm → hmax/D = 0,5; i = 0,03 ⇒ qnt=4,16 [l/s]; vnt = 0,94 [m/s]. 

31,0
16,4
28,1

q
q

A
nt

tt ===  dùa vµo biÓu ®å h×nh c¸ ⇒ h/D = 0,38 < 0,5 → OK. 

A = 0,31 → B = 0,88 ⇒ vtt = B.vnt = 0,88.0,94 = 0,83 > 0,7 m/s → OK. 
 
 
 
* ¤ng ®øng B-D: qtt = 1,58 [l/s]. 

Chän èng D=75mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 1,3 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 
 
* ¤ng ®øng D-E: qtt = 2,1 [l/s]. 

Chän èng D=75mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 1,6 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 
 
* ¤ng ®øng E-F: qtt = 2,5 [l/s]. 

VËy èng ngang A-B cã ®−êng kÝnh D = 75mm, i = 0,03. 

VËy èng ngang C-B cã ®−êng kÝnh D = 75mm, i = 0,03. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Âçnh Huáún = 122 = ÂHBKÂN 

Chän èng D=75mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 2 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 

* ¤ng ngang A1-B1: qtt = 1,8 [l/s]. 

- Chän èng D=100mm → hmax/D = 0,5; i = 0,02 ⇒ qnt=7,44 [l/s]; vnt = 0,93 [m/s]. 

24,0
44,7

8,1

q

q
A

nt

tt ===  dùa vµo biÓu ®å h×nh c¸ ⇒ h/D = 0,33 < 0,5 → OK. 

A = 0,24 → B = 0,82 ⇒ vtt = B.vnt = 0,82.0,93 = 0,76 > 0,7 m/s → OK. 
 
 
 
* ¤ng ®øng B1-C1: qtt = 1,8 [l/s]. 

Chän èng D=100mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 0,6 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 
 
* ¤ng ®øng C1-D1: qtt = 2,1 [l/s]. 

Chän èng D=100mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 1 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 
 
* ¤ng ®øng D1-E1: qtt = 2,56 [l/s]. 

Chän èng D=100mm, dùa vµo b¶ng 25 ⇒ vtt = 1,2 [m/s] < 4 [m/s] → OK. 
 
 
 
 
 
 

 

VËy èng ngang A1-B1 cã ®−êng kÝnh D = 100mm, i = 0,02. 

VËy èng ®øng B1-E1 cã ®−êng kÝnh D = 100mm. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 123 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

I I I I –––– PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI    
 

Theo nguồn gốc tính chất của nước thải người ta phân loại: 

1/ Nước thải sinh hoạt: thải từ chậu xí, chậu tiểu, chậu rửa, chậu tắm... chứa nhiều chất bẩn 

và vi trùng. Nồng độ chất bẩn phụ thuộc vào lượng nước sử dụng. 

Nước thải sản xuất:    

2/ Nước thải công nghiệp: bao gồm nước thải công nghệ, nước thải từ quá trình vệ sinh, nước 

thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân trong nhà máy . 

3/ Nước thải sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp:  

- Nước thải qui ước sạch: chủ yếu là nước làm nguội máy móc thiết bị. Các loại nước này có 

thể dùng lại trong hệ thống cấp nước tuần hoàn cho nhà máy . 

- Nước thải bẩn: thường được tạo thành trong quá trình công nghệ. Thành phần nước thải sản 

xuất của các nhà máy, xí nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào loại hình sản xuất, 

dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...Trong nước thải 

sản xuất có nhiều các loại cặn lơ lửng, các chất hữu cơ ( acid, este, phenol, dầu mỡ, các chất 

hoạt động bề mặt...), các chất độc ( xianua, arsen, thủy ngân, muối đồng...), các chất gây mùi, 

các muối khoáng và một số đồng vị phóng xạ.  

4/ Nước mưa. 

 

II II II II –––– CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË    

1/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC CHUNG: 
Là hệ thống mà tất cả các loại nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nước mưa) được xả 

chung vào một mạng lưới và dẫn đến công trình làm sạch. 

� Ưu:  

- Bảo đảm vệ sinh môi trường vì tất cả các loại nước thải đều được làm sạch trước khi 

ra sông hồ. 

 - Tổng chiều dài mạng lưới đường ống nhỏ do đó giá thành quản lý hệ thống nhỏ. 

� Nhược: 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn



Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 124 = ÂHBKÂN 

 - Chế độ làm việc của hệ thống không ổn định, lúc mưa nhiều lưu lượng tăng nhanh dễ 

tràn ống. Khi khô nắng, lưu lượng bé dẫn đến tốc độ nước chảy trong cống giảm làm bùn cặn 

đọng , gây thối rửa. 

 - Chí phí xây dựng trạm bơm, trạm làm sạch lớn. 

 - Chế độ công tác của hệ thống không ổn định dẫn đến vận hành trạm bơm, trạm làm 

sạch khó khăn làm chi phí quản lí tăng lên. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Hình 10-1: Sơ đồ hệ thống thoát nước chung 

1-Đường ống thoát nước đường phố. 2-Ống cống góp ( ống chính của 1 lưu vực). 3-Ống cống góp 

chính ( ống chính của toàn khu vực vực). 4-Trạm bơm nước thải. 5-Trạm xử lý nước thải. 6-Của xả 

nước vào nguồn. 7-Nguồn tiếp nhận. 

      Áp dụng: Xây dựng ở những thành phố nằm cạnh con sông lớn hay trong trời kỳ đầu xây 

dựng khi chưa có phương án thoát nước hợp lý.  

2/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT RIÃNG: 
Là hệ thống có 2 hay nhiều mạng lưới đường ống riêng để dẫn từng loại nước thải 

khác nhau. 

* Theo cấu tạo hệ thống thoát nước  riêng có thể phân thành các loại sau: 

a/ Hãû thäúng riãng hoaìn toaìn: 
Là hệ thống các loại nước thải được thải vào từng mạng lưới đường ống riêng biệt. 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất được xử lý trước khi thải ra môi trường, còn nước mưa xả 

thẳng vào nguồn tiếp nhận. 

b/ Hãû thäúng riãng khäng hoaìn toaìn: 
Là hệ thống chỉ cho nước thải sinh hoạt và sản xuất bẩn chảy theo kênh, máng hở ra 

sông hồ. Thường hệ thống này là hệ thống đệm trong giai đoạn giao thời, chờ xây dựng hệ 

thống riêng hoàn toàn. 

c/ Hãû thäúng riãng mäüt næía: 
Là hệ thống có 2 mạng lưới đường ống riêng, 1 để dẫn nước thải sản xuất bẩn và 1 để 

dẫn nước mưa nhưng 2 mạng lưới đường ống này lại nối với nhau bằng cửa xả nước mưa 

(giếng tràn) trên các tuyến góp chính. 

* Ưu:  

1 
4 

    1 

3 
 

2 

5 

6 

7 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 125 = ÂHBKÂN 

- Chế độ công tác của đường ống, trạm bơm, trạm làm sạch được điều hoà, quản lý dễ 

dàng, thuận tiện hơn hệ thống thoát nước chung. 

- Kích thước cống, trạm bơm, các công trình làm sạch bé nên hạ giá thành xây dựng, 

có thể xây dựng nhiều đợt do đó giảm vốn đầu tư ban đầu. 

 * Nhược:  

        - Xây dựng nhiều mạng lưới đường ống dẫn đến vốn đầu tư xây dựng mạng lưới lớn. 

         - Không đảm bảo hoàn toàn vệ sinh môi trường vì thải cả nước mưa, nước rửa, tưới 

đường rất bẩn ra sông ngòi không qua làm sạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-2: Sơ đồ hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn 

1- Mạng lưới thoát nước mưa; 2- Mạng lưới thoát nước sinh hoạt; 3- Mạng lưới thoát nước sản xuất; 

4- Trạm xử lý nước sinh hoạt; 5- Trạm xử lý nước sản xuất 

3/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC HÄÙN HÅÜP: 

Laì täøng håüp cuía caïc hãû thäúng trãn. Hãû thäúng naìy thæåìng gàûp åí caïc thaình phäú låïn, âaî 
coï hãû thäúng thoaït næåïc chung nay cáön caíi taûo måí räüng thç phaíi xáy thãm caïc khu nhaì måïi, 

ngæåìi ta näúi maûng læåïi sinh hoaût vaì saín xuáút báøn cuía khu måïi vaìo HTTN chung. Hãû thäúng naìy 
coï caí æu vaì nhæåüc âiãøm cuía caïc hãû thäúng trãn. 
 

III III III III –––– TAÌI LIÃÛU CÅ SÅÍ ÂÃØ THIÃÚT KÃÚ & NÄÜI DUNG THIÃÚT KÃÚ TAÌI LIÃÛU CÅ SÅÍ ÂÃØ THIÃÚT KÃÚ & NÄÜI DUNG THIÃÚT KÃÚ TAÌI LIÃÛU CÅ SÅÍ ÂÃØ THIÃÚT KÃÚ & NÄÜI DUNG THIÃÚT KÃÚ TAÌI LIÃÛU CÅ SÅÍ ÂÃØ THIÃÚT KÃÚ & NÄÜI DUNG THIÃÚT KÃÚ    
 Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị thực hiện theo tiêu chuẩn qui phạm và hướng dẫn 

thiết kế: TCXD51-72- tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô thị, 20TCN51-84- tiêu chuẩn thoát 

nước... 

1/ TAÌI LIÃÛU CÅ SÅÍ ÂÃØ THIÃÚT KÃÚ: 
- Bản đồ qui hoạch và các số liệu về qui hoạch của thành phố với thời gian tính toán 

20-25 năm và tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp với thời gian làm việc hết công suất 

tính toán. 

- Bản đồ địa hình khu vực thoát nước tỷ lệ 1/5.000÷1/10.000 cho thành phố và 1/500÷ 

1/2000 cho các xí nghiệp có các đường đồng mức cách nhau 0,5-1m. 

5 
4  

1 
2 

3 

Sông 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 126 = ÂHBKÂN 

- Các tài liệu về dân số tính toán của khu vực, Ntt 

- Các tiêu chuẩn và chế độ thải nước của khu vực. 

- Các tài liệu về địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, chế độ thuỷ văn, các 

số liệu về khí tượng, số liệu về mặt phủ đường xá, sân nhà. 

2/ NÄÜI DUNG THIÃÚT KÃÚ MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC: 
         Bao gồm các việc sau: 

- Điều tra cơ bản, sưu tầm và thu thập đầy đủ các tài liệu cần thiết nêu trên  

- Phân chia các lưu vực thoát nước theo đường phân thuỷ. 

- Vạch tuyến mạng lưới  

-Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống, tính toán thuỷ lực mạng lưới (xác định 

đường kính, độ dốc, độ dày, vận tốc nước chảy trong ống, độ sâu chôn ống... 

- Tính toán và thiết kế các công trình trên mạng lưới (giếng thăm, giếng chuyển bậc, giếng thu 

nước mưa, cửa xả, trạm bơm, ống qua các chướng ngại...) 

- Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật: mặt bằng, mặt cắt ... các tuyến cống và các công trình trên 

mạng. 

 

IV IV IV IV –––– CAÏC SÅ ÂÄÖ MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC CAÏC SÅ ÂÄÖ MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC CAÏC SÅ ÂÄÖ MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC CAÏC SÅ ÂÄÖ MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC    
            Mạng lưới thoát nước  làm việc theo nguyên tắc tự chảy do đó sơ đồ mạng lưới thoát 

nước phụ thuộc chủ yếu vào địa hình, vị trí sông hồ, điều kiện đất đai, mực nước ngầm... 

1/ SÅ ÂÄÖ VUÄNG GOÏC: 
Các đường ống góp từng lưu vực xây dựng vuông góc với dòng chảy của sông. Nước 

mưa chảy thẳng ra sông, không qua làm sạch  

 

 

 

 

  

 

       

Hình 10-3: Sơ đồ mạng lưới vuông góc 

Áp dụng: những nơi có độ dốc nghiêng về hướng sông để thải nước mưa và nước thải sản 

xuất quy ước sạch. 

2/ SÅ ÂÄÖ CÀÕT NHAU: 
Các đường ống góp từng lưu vực đặt vuông góc dòng chảy của sông và nối với đường 

ống chính đặt theo sông. 

Áp dụng: địa hình khu vực thoát nước xuôi về hướng sông và cần thiết làm sạch tất cả các loại 

nước thải. 

Sông 
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Hình 10-4: Sơ đồ mạng lưới  cắt nhau 

3/ SÅ ÂÄÖ SONG SONG: 
Các đường ống của từng lưu vực đặt song song với nhau và song song với dòng chảy 

của sông. Đường cống chính vuông góc sông 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-5: Sơ đồ song song 

Áp dụng:  Độ dốc của sông nhỏ nhưng độ dốc của thành phố về phía sông lại lớn. 

4/ SÅ ÂÄÖ PHÁN VUÌNG: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-6: Sơ đồ phân vùng 

Áp dụng: khi thành phố có nhiều khu vực có địa hình chênh lệch lớn. Mỗi 1 khu vực 

có sơ đồ tương tự sơ đồ cắt nhau. Nước thải ở khu vực trên tự chảy đến công trình làm sạch, 

còn khu vực dưới phải bơm lên cống chính của khu vực rồi đưa về trạm làm sạch. 

ống góp lưu vực 

ống chính 

Sông 
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5/ SÅ ÂÄÖ PHÁN LY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-7: Sơ đồ phân ly 

Áp dụng: cho các thành phố lớn hoặc thành phố có địa hình phức tạp. Sơ đồ phân ly 

có thể có 2 hoặc nhiều trạm làm sạch. Nước thải của từng khu vực được dẫn theo mạng lưới 

riêng phân tán. 

 

V V V V –––– VAÛCH TUYÃÚN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË VAÛCH TUYÃÚN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË VAÛCH TUYÃÚN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË VAÛCH TUYÃÚN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË    

1/ NGUYÃN TÀÕC VAÛCH TUYÃÚN: 
- Phải hết sức lợi dụng địa hình để đặt ống theo chiều nước tự chảy, tránh dùng nhiều 

trạm bơm chuyển tiếp, không kinh tế. 

- Vạch theo đường ngắn nhất. 

- Cống phải bố trí dọc theo đường phố, trong vỉa hè hay mép đường hoặc có thể bố trí 

chung trong đường hầm kỹ thuật. Bố trí xa cây xanh và móng nhà 3-5m. 

- Tránh đặt ống qua sông, hồ, đầm lầy, đường và cầu xe lửa, đê điều, các công trình 

ngầm khác. Khi qua sông hồ đầm lầy... dùng đunke, x/phông   

- Đường ống góp chính phải đổ về cồng trình làm sạch và cửa xả nước vào nguồn. 

Công trình làm sạch bố trí ngoài phạm vi xây dựng khu dân cư, xí nghiệp, tối thiểu 500m, 

cuối hướng gió và cuối nguồn nước so với khu dân cư. 

2/ TRÇNH TÆÛ VAÛCH TUYÃÚN MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË: 
- Chia thành phố, khu dân cư thành các lưu vực thoát nước theo đường phân thuỷ (lưu 

vực thoát nước là phần diện tích của thành phố mà nước thải cho tập trung về 1 cống góp). 

- Vạch tuyến cống góp từng lưu vực ở những nơi thấp và chọn vị trí đặt trạm làm sạch. 

- Vạch tuyến cống góp chính và nối các ống của từng lưu vực với tuyến cống góp 

chính dẫn về trạm làm sạch. 

- Vạch mạng lưới ống đường phố để nối với các ống ở các lưu vực. 

- Xác định vị trí các trạm bơm chuyển tiếp (chiều sâu đặt ống quá 6m phải có bơm 

chuyển tiếp), xác định bằng tính toán thuỷ lực mạng lưới. 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 129 = ÂHBKÂN 

3/ CAÏC PHÆÅNG AÏN VAÛCH TUYÃÚN: 

a/ Vaûch theo hçnh khäúi näøi: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10.8: Sơ đồ vạch tuyến theo hình khối nổi. 

Các ống ngoài phố bao bọc xung quanh từng ô phố ở tất cả các mặt. Đoạn ống nằm ở 

phố nào chỉ nhận phần lưu lượng do diện tích nghiêng về đoạn đó. 

Áp dụng: Địa hình bằng phẳng, diện tích các ô phố lớn và chưa có công trình xây 

dựng nằm trong đó. 

b/ Vaûch vãö phêa tháúp caïc ä phäú: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10.9: Sơ đồ vạch tuyến nghiêng về phía thấp ô phố. 

     Các ống đặt ở phần thấp của các ô phố. 

Áp dụng: Khi địa hình có độ dốc lớn nghiêng về một phía. Xác định lưu lượng tính 

toán thì đoạn ống nằm ở phía nào sẽ nhận toàn bộ lưu lượng do phần diện tích bên trên nó. 

 

1 2 

3 

5 6 7 

12 11 10 9 

8 

10 

giếng thăm 

 

Khu phố 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 130 = ÂHBKÂN 

c/ Vaûch xuyãn qua caïc ä phäú: 
Các ống đặt xuyên bên trong các ô phố, thường kéo dài ra và nối từ ô phố này qua ô 

phố khác. Cách này cho phép giảm được chiều dài toàn mạng. 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-10: Sơ đồ vạch tuyến xuyên qua ô phố. 

Áp dụng: Cho địa hình bằng phẳng nhưng có nhiều tiểu khu. 

      

VI VI VI VI –––– XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN    

1/ XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CUÍA MAÛNG LÆÅÏI: 
Tính theo lưu lượng giây lớn nhất qmax (l/s). 

a/ Âäúi våïi næåïc thaíi sinh hoaût: 
� Theo dân số tính toán (Ntt) và tiêu chuẩn nước thải (qi): 

 qmax= =
86400

q.N.K ichung
 (l/s) 

Kchung: hệ số điều hoà chung 

  Kchung = Kngày.Kgiờ =

tbgiåì

giåì.maî

Q

Q
 

Kngày: hệ số không điều hoà ngày  

                      Kngày =

tbngaìy

ngaìymax

Q

Q
 

Kgiờ: hệ số không điều hoà giờ, xác định bằng tỉ số Qmax và Qtbgiờ trong ngày thải nước lớn 

nhất. 

                      Kgiờ =

tbgiåì

giåìmax

Q

Q
 

Kchung phụ thuộc vào lưu lượng trung bình giây qtb (l/s) nước thải chảy vào hệ thống. 

Baíng 26: Hãû säú khäng âiãöu hoìa Kchung : 

qtb (l/s) 5 15 30 50 100 200 300 500 800 1250 

Kchung 3 2,5 2 1,8 1,6 1,4 1,35 1,25 1,2 1,15 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 131 = ÂHBKÂN 

N: dân số tính toán 

qi: tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt (l/người.ngày), qi =(75-80)%qc 

� Theo môđun dòng chảy hay lưu lượng đơn vị: (qo) tức lưu lượng nước thải tính trên 1 ha 

diện tích khu nhà ở (l/s-ha): 

          Môđun dòng chảy: qo =qi.P/86400 , (l/s-ha) 

           Lưu lượng tính toán → qmax = qo.Kchung.F  , (l/s) 

 P- mật độ dân số (người/ha); 

 F: diện tích lưu vực thoát nước có cùng mật độ dân số (ha). 

b/ Âäúi våïi næåïc thaíi saín xuáút: 

 qmax = 
3600.T

K.q.M giåìmca
 (l/s) 

Mca: số lượng sản phẩm trong một ca có năng suất tối đa ( sp/ca) 

qmax: tiêu chuẩn thải nước cho 1 đơn vị sản phẩm (l/sản phẩm) 

T: Thời gian sản xuất trong ca (giờ) 

Kgiờ: hệ số không điều hoà giờ phụ thuộc vào công nghệ (hỏi chuyên gia công nghệ) 

2/ XAÏC ÂËNH LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN TÆÌNG ÂOAÛN ÄÚNG: 
 Khi xác định lưu lượng tính toán, MLTN được phân thành các đoạn ống tính toán là 

những đoạn ống nằm giữa 2 giếng thăm trong đó q và i tính toán được xem là không đổi còn 

chuyển động của nước được coi là đều. Chiều dài đoạn ống tính toán bằng chiều dài 1 khu 

nhà hoặc chiều dài của đoạn ống cấp nước từ đoạn có nối bên đến đoạn tiếp theo. 

                qtt = qshmax + ∑qttr             (l/s)   

               qshmax = qshtb.Kchung           (l/s) 

      qshtb = qdđ + qt + qb         (l/s) 

qdđ: lưu lượng dọc đường chảy vào đoạn ống tính toán từ các nhà ở dọc theo chiều dài đoạn 

ống (l/s) 

qt: lưu lượng tải từ các khu trên (trước) xuống. (l/s) 

qb: lưu lượng nối từ các đường bên vào (l/s) 

∑qttr: lưu lượng tập trung của các đối tượng sử dụng nước lớn như xí nghiệp công nghiệp, các 

nhà tắm công cộng... chảy vào đoạn ống tính toán. (l/s) 

����Ví dụ 1: 

     Yêu cầu xác định lưu lượng thải cho các đoạn ống trong tuyến ống chính của mạng 

lưới thoát nước  (hình vẽ). 

       -   Cho biết mật độ dân số của khu vực 300 người/ ha 

       -   Tiêu chuẩn thải nước 200 l/người,ngđêm 

       -  Lưu lượng tập trung trường học 1.5 l/s 

       -   Lưu lượng tập trung từ XNCN 20 l/s 

        Yêu cầu vạch tuyến phương án: vạch tuyến theo hình khối nổi 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 132 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: 

1. Vạch tuyến nghiêng theo hình khối nổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Xác định modun dòng chảy: qo = 694,0
86400

300200

86400

P.q
q t
o =

×
==  (l/sha)  

Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống:  

             qtt      =  qshmax +∑qttrung    (l/s) 

        qshmax =  ( qdd + qb  +  qt ) . Kchung (l/s) 

Lập bảng xác định lưu lượng tính toán cho tuyến ống 1 – 4 – TXL 

Đ. ống 

Kí hiệu ô 

phố có 

lưu lượng 

Diện 

tích ô 

phố 

qo 

(l/sha) 

qshtb 

(l/s) 
kchung qshmax(l/s) 

qttrung  

(l/s) 
qtt (l/s) 

1 – 2 4c,d 6 0.694 4.16 3.1 12.9 20.0 
32.9 

 

2 – 3 

3d; 

4a,b,c; 

5d,c 

18.75 0.694 13.01 2.38 30.96 20.0 50.96 

3 – 4 3; 4; 5 30 0.694 20.82 2.04 42.47 21.5 63.97 

X
N

C
N

 

Công 

viên cây 

xanh 

400m 
300m 

3
0

0
m

 
3

0
0

m
 

15m 

14.5

m 

14m 

13.5m 

13m 

TXL 

1 2 3 4 

 

 

d                            

b    

 

 

X
Í 

N
G

H
IỆ

P
 C

Ô
N

G
 N

G
H

IỆ
P

  

CÔNG VIÊN 

CÂY XANH 

          5a 

 

d                 b      

 

             c 

          3a 

 

  d                b    

 

            c 

1 

2 

4a 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 133 = ÂHBKÂN 

VII VII VII VII –––– TÊNH TOAÏN THUYÍ LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI  TÊNH TOAÏN THUYÍ LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI  TÊNH TOAÏN THUYÍ LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI  TÊNH TOAÏN THUYÍ LÆÛC MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏC    

1/ CAÏC TIÃÚT DIÃÛN ÄÚNG & CAÏC ÂÀÛC TÊNH THUYÍ LÆÛC: 
 Trong thực tế có nhiều loại tiết diện ống- cống. Việc lựa chọn tiết diện căn cứ vào điều 

kiện cụ thể từng nơi, xuất phát từ các yêu cầu: 

- Có khả năng chuyển tải lớn nhất 

- Có độ bền tốt dưới tác động của tải trọng động và tĩnh  

- Giá thành xây dựng trên 1 m dài là nhỏ nhất 

- Thuận tiện trong quản lý (cọ rửa cống...)  

Đặc tính thuỷ lực tốt nhất của các tiết diện cống được xác định bằng khả năng chuyển 

tải lớn nhất khi đặt cùng 1 độ nghiêng và diện tích tiết diện ướt bằng nhau. 

Do đó cống có tiết diện tròn là tốt nhất vì khả năng chuyển tải lớn, độ bền vững tốt và 

phương pháp sản xuất cũng dễ hoàn thiện. Được dùng tới 90%. 

 

 

                                                                                                    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-11: Tiết diện ống, cống thoát nước. 

H 

h 

R 

0,5R 

2R 
2R 

R R 

(a) (b) 

h 

b 

   h 

b 

(c) (d) 

H   h 
h 

b 

(e)  (f) 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 134 = ÂHBKÂN 

2/ CAÏC CÄNG THÆÏC TÊNH TOAÏN THUYÍ LÆÛC: 
Bao gồm việc xác định đường kính cống, độ dốc, độ dày và tốc độ nước chảy. 

 Dùng công thức của dòng chảy ổn định  và đều  

 * Công thức lưu lượng: Q =ω.v 

 * Công thức tính vận tốc: v = C RI  

Q: lưu lượng nước thải (m
3
/s) 

v: vận tốc nước chảy (m/s) 

a: diện tích tiết diện ướt (m
2
) 

R: bán kính thuỷ lực R =ω/X 

  X: chu vi ướt 

I: Độ dốc thuỷ lực, lấy bằng độ dốc cống 

  I = 
g2.R4

v. 2λ
 

g: gia tốc trọng trường (m/s
2
). 

λ: hệ số ma sát dọc đường . 

  







+

∆
−=

λ e

2e

R

a

R68,13
lg2

1
 

∆e: độ nhám tương đương (cm). 

a2: hệ số tính đến đặc tính của độ nhám thành cống và thành phần vật chất lơ lửng của nước 

thải. 

                         Re =
γ

vR4
 

Re: hệ số Rênol, đặc trưng cho chế độ dòng chảy . 

* C: hệ số sêdi- hệ số tính đến ảnh hưởng của chế độ nhám trên bề mặt trong của ống, hình 

thức tiết diện ống và thành phần, tính chất nước thải 

  C = R
y
/n 

y: chỉ số mũ phụ thuộc vào độ nhám, hình dáng và kích thước ống 

y  = 2,5 n - 0,13 - 0,75( n -0,1) 

khi D≤ 4000m thì n  = 0,013 và y  = 1/6 

* Giá trị ∆e, a2 và n có thể lấy theo bảng sau: 

Bảng 27: Bảng xác định ∆∆∆∆e , a2 , n 

Ông, kênh, máng ∆∆∆∆e a2 n 

Sành 

Bê tông và bê tông cốt thép 

Xi măng amiăng 

1,35 

2 

0,6 

90 

100 

73 

0,013 

0,014 

0,012 
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Gang 

Thép 

Bê tông và bê tông cốt thép trát nhẵn thành 

Bê tông trát vữa mạt sắt 

Gạch 

1 

0,8 

0,8 

0,5 

3,15 

83 

79 

50 

70 

110 

0,013 

0,012 

0,013 

0,013 

0,015 

 

VIII VIII VIII VIII –––– CAÏC THÄNG SÄÚ THUYÍ LÆÛC CAÏC THÄNG SÄÚ THUYÍ LÆÛC CAÏC THÄNG SÄÚ THUYÍ LÆÛC CAÏC THÄNG SÄÚ THUYÍ LÆÛC    

1/ ÂÆÅÌNG KÊNH ÄÚNG TÄÚI THIÃØU Dmin: 
Theo tiêu chuẩn 20TCN51-84: 

- Ống trong sân nhà, ống dẫn nước thải sản xuất: dmin = 150 mm 

- Ống dẫn nước thải sinh hoạt đặt ở đường phố: dmin =200mm, mạng lưới tiểu khu và đường 

phố 

- Ống nước mưa và thoát nước chung: đặt trong sân dmin = 300mm, đặt ngoài phố dmin = 400m 

- Ống dẫn bùn có áp dmin  = 150mm 

2/ ÂÄÜ ÂÁÖY TÄÚI ÂA hmax/D: 
Theo TC/20TCN51-84. 

Bảng 28: Độ đầy tối đa cho phép: 

D(mm) 200-300 350-450 500-900 >1000 

hmax/D 0,5 0,7 0,75 0,8 

Với mương có chiều cao H≥ 09m và tiết diện ngang bất kỳ thì h/D ≤ 0,8 

Với cống thoát nước mưa và thoát nước chung thì h/D max  = 1 

3/ VÁÛN TÄÚC TÊNH TOAÏN: 
 Vận tốc tính toán phụ thuộc thành phần và độ thô các hạt lơ lửng có trong nước thải, 

vào bán kính thuỷ lực R và độ dày của ống. Khi tính toán có thể lấy vận tốc tối thiểu theo 

bảng sau: 

Bảng 29: Vận tốc tối thiểu Vmin: 

D(mm) 150-250 300-400 450-500 600-800 900-1200 1300-1500 >1500 

vmin(m/s)     0,7 0,8 0,9 1 1,15 1,3 1,5    

Đảm bảo vmin ≤  vtt ≤  4 ÷ 8 m/s   (4m/s - ống phi kim loại, 8m/s - ống kim loại). 

4/ ÂÄÜ DÄÚC TÄÚI THIÃØU imin: 
imin: chọn trên cơ sở đảm bảo vận tốc tối thiểu. Ngoài ra còn phụ thuộc đường kính ống. 

Đối với ống cống thoát nước sinh hoạt xác định gần đúng i = 1/D . 

Trong đó: D là đường kính - D(mm) 
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Bảng 30: Độ dốc tối thiểu imin : 

D [mm] 150 200 300 400 600 800 1000 1200 

imin 0,008 0,005 0,004 0,0025 0,002 0,016 0,014 0,012 
 

IX IX IX IX –––– ÂÄ ÂÄ ÂÄ ÂÄÜ SÁU CHÄN ÄÚNGÜ SÁU CHÄN ÄÚNGÜ SÁU CHÄN ÄÚNGÜ SÁU CHÄN ÄÚNG    

1/ ÂÄÜ SÁU CHÄN ÄÚNG BAN ÂÁÖU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-12: Độ sâu chôn ống ban đầu 

 H = h + i(L + l) + Z2 - Z1 + ∆d  (m) 

H: độ sâu chôn ống ban đầu của mạng lưới đường phố (m). 

h: độ sâu đặt ống nhỏ nhất ở giếng xa nhất của ống trong sân nhà hay tiểu khu. 

i: độ dốc đặt ống của mạng lưới trong sân nhà hay tiểu khu. 

L + l: chiều dài các đoạn ống từ giếng xa nhất đến điểm nối với mạng lưới ống . 

∆d: Khoảng cách giữa 2 đáy ống của mạng lưới ngoài phố và mạng lưới ngoài đường phố sân 

nhà tại điểm nối với nhà. 

2/ ÂÄÜ SÁU ÄÚNG TIÃÚP THEO: 
 Hn +1 = Hm + ilni   ,   (m) 

Hn: chiều sâu đặt ống điểm trước, (m). 

i: độ dốc đặt ống. 

lni: chiều dài đoạn ống giữa 2 điểm tínhtoán. 

3/ ÂÄÜ SÁU ÂÀÛT ÄÚNG LÅÏN NHÁÚT: 
Độ sâu đặt ống lớn nhất Hmax phụ thuộc vào phương pháp thi công, vào vật liệu ống, 

điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn và các thỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác 

* Nếu thi công hở:  Đất khô, tốt Hmax = 7-8m 

   Đất xấu  Hmax = 5-6m 

* Đào kín (kích ép): Hmax: không hạn chế. 

∆d 

H 

L l 

h 

Z2 Z1 

i h 
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X X X X –––– MÀÛT CÀÕT DOÜC TUYÃÚN & NGUYÃN TÀÕC  MÀÛT CÀÕT DOÜC TUYÃÚN & NGUYÃN TÀÕC  MÀÛT CÀÕT DOÜC TUYÃÚN & NGUYÃN TÀÕC  MÀÛT CÀÕT DOÜC TUYÃÚN & NGUYÃN TÀÕC CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  
THOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏCTHOAÏT NÆÅÏC    

1/ DÆÛNG MÀÛT CÀÕT DOÜC TUYÃÚN: 
Sau khi tính toán phải dựng mặt cắt dọc các tuyến ống. Trên mặt cắt dọc phải thể hiện 

đầy đủ lưu lượng, đường kính, vận tốc, độ dốc, độ day, chiều dài các đoạn tính toán độ cao 

mặt đất và đáy cống, chiều sâu đặt ống của các giếng thăm... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 10-13: Bản vẽ cắt dọc tuyến ống 

2/ NGUYÃN TÀÕC CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI THOAÏT NÆÅÏC: 
Các đoạn ống giữa các giếng phải là đoạn thẳng. Tại những chỗ thay đổi hướng nước 

chảy, thay đổi đường kính, tại chỗ giao lưu  của các dòng chảy phải xây dựng giếng thăm 

Trên các đoạn ống thẳng theo 1 khoảng cách nhất định cũng phải đặt giếng thăm: 

D = 150 - 300 mm  : 20m 

D = 400 - 600 mm  : 40m 

D = 700 - 1000 mm :  60m 

D > 1000mm  :  100m 

Vận tốc nước chảy phải tăng dần. Khi vận tốc nước chảy lớn hơn 1,5 m/s thì  vận tốc ở 

đoạn ống sau lớn hơn ống trước nhưng không quá 15-20%. 

Trên mạng lưới thoát nước cần xây dựng các miệng xả dự phòng để xả nước thải vào 

hệ thống thoát nước mưa hoặc hồ khi có sự cố. 

Các điểm ngoặt và các điểm đầu nối giữa tuyến đến và tuyến đi theo hướng dòng chảy 

phải tạo một góc ≥ 90
o
. Còn góc chuyển tiếp của máng hở: D < 400mm - 90

o
, D ≥ 400m:  ≤ 

60
0
. 

Q (l/s) 4,54 7,39 9,79 20,39 25,53 

D (mm) 300 300 300 350 350 

i (1/1000) 6 6 6 4 3,5 

Khoaíng caïch (m) 600 720 622 445 512 

Cäút mâáút (m) 12 11,5 10 9,8 9,7 9,2 

Cäút âaïy äúng (m) 8,
2 

7,
2 

7,
2 

6,
2 

6,
1 

5,
1 

7,
3 

6,
3 

6,
3 

5,
2 

Âiãøm tênh toaïn B1 B2 B3 B4 B7 B8 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 138 = ÂHBKÂN 

XI XI XI XI ––––CÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  THOAÏT NÆÅÏCCÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  THOAÏT NÆÅÏCCÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  THOAÏT NÆÅÏCCÁÚU TAÛO MAÛNG LÆÅÏI  THOAÏT NÆÅÏC    

1/ ÄÚNG & CÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC: 
 Yêu cầu của vật liệu dùng để xây dựng mạng lưới thoát nước: chắc, không thấm nước, 

bền để chống ăn mòn và sự mài mòn, trơn để giảm sức cản thuỷ lực và giá phải rẻ. 

a/ ÄÚng saình: 
Sản xuất theo kiểu 1 đầu loe, 1 đầu trơn bằng đất sét dẻo chịu lửa, l = 0,5 - 1,2, D = 50 

- 600mm, chịu được áp lực 20 - 40 N/cm
2
. 

Ống sành có ưu điểm không thấm nước, chống xâm thực tốt, thành ống trơn nhẵn. 

Ống sành có ưu điểm: dòn, dễ vỡ, chiều dài bé (phải nhiều mối nối). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-14: Nối ống gang 

1- Đầu trơn; 2- Miệng loe; 3- Vữa atphan; 4- Sợi gai tẩm bitum; 5- Vữa xi măng amiang. 

b/ ÄÚng bã täng & bã täng cäút theïp: 
D = 100 - 4000m; l = 2 - 4 m. 

Nối ống bằng các ống lồng (măng sông) và vùng cao su hoặc nhựa đường, vữa xi 

măng cũng như các loại vật liệu khác. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-15: Ống cống đầu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-16: Ống cống với mối nối kiểu âm dương và đai ốp 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 139 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-17: Các kiểu nối ống 

 

 

 

 

 

 

 

          a) Loại vòng tròn trơn                   b) Loại vòng giữ hàm 

Hình 10-18: Mô hình mối nối âm dương loại liên kết mềm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        a) Loại vòng tròn trơn                 b) Loại vòng giữ hàm 

Hình 10-19: Mô hình  nối  kiểu lồng ghép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a)     (b) 

 

Hình 10-20: Móng cống 

(a) Móng cống đúc sẵn chỉ có khối mỏng. (b) Móng cống đúc sẵn gồm tấm đỡ và khối mỏng. 

Ống cống 

Móng cống đúc sẵn 

Tấm đỡ 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 140 = ÂHBKÂN 

c/ ÄÚng phibräximàng: 
Ống phibrôximăng dùng để xây dựng mạng lưới thoát nước có hai đầu trơn, đường 

kính 150-600mm được chế tạo bằng ximăng pooc lăng mác >400 và 20% sợi amiăng. Ông 

được nối với nhau bằng ống lồng và vòng cao su. Ông có tải trọng bé chống xâm thực tốt, 

không dẫn điện, trơn nhẵn, có chiều dài lớn, chống bị mài mòn, dòn, dễ  

vỡ. 

c/ ÄÚng gang, theïp: 
Ống gang, thép dùng để đặt ống qua đường ô tô, xe lửa, sông, đường lầy... hoặc dùng 

cho ống có áp lực. 

 Ôúng gang: D = 50-1000mm,  l = 2-5m 

 Ống thép: D đến 1400mm,  l đến 24m. 

2/ GIÃÚNG THÀM: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-21 : Cấu tạo của giếng thăm 

1. Nắp giếng; 2. Cổ giếng; 3. Tay nắm; 4.Vai giếng; 5. Thân giếng; 6. Ống thoát nước; 

 

Giếng thăm là công trình cố định trong hệ thống thoát nước dùng để kiểm tra và tẩy 

rửa mạng lưới thoát nước 

Giếng thăm được chia thành:  

- Giếng thăm thẳng: xây dựng trên các đoạn ống thẳng, khoảng cách giữa các giếng 

35-200m. 

- Giếng ngoặt: xây dựng ở những vị trí có sự biến đổi về độ dốc đặt ống hoặc đổi 

hướng trên mặt bằng. 

- Giếng nút: xây dựng ở những vị trí nối đường ống thoát với nhau. 

- Giếng kiểm tra. 

 Giếng thăm có thể xây dựng bằng gạch, bê tông, bê tông cốt thép. Trên mặt bằng có 

thể là hình tròn hay hình chữ nhật. 

 Cấu tạo giếng gồm lòng máng ở đáy, phần công tác ở giữa và phần cổ có nắp đậy ở 

trên. 

1000 

700 

1 

2 

3 5 

4 

6 
6 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 141 = ÂHBKÂN 

 * Cách nối ống trong giếng thăm:  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-22 : Cách nối cống trong giếng thăm. 

(a) Nối ngang đỉnh cống;  (b) Nối ngang mực nước. 

3/ CÁÚU TAÛO ÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC QUA CHÆÅÏNG NGAÛI VÁÛT: 
 Phụ thuộc vào cách bố trí mạng lưới và độ chênh lệch theo chiều cao giữa chúng. 

- Khi sự chênh lệch nhau về chiều cao công trình không lớn thì hợp lý nhất là xây 

dựng đoạn vượt dưới dạng điuke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10-23 : Điu ke. 

1- Giếng đón vào điuke; 2- Ống xả sự cố; 3- Giếng ra khỏi điuke; 4- Ống luồn.  

- Đối với sông sâu: cầu vượt. 

- Khi qua đường sắt, đường giao thông nên dùng ống bao. 

 

 

 

 

Hình 10-24 : Ống qua đường sắt. 

1- Ống thép; 2- Ống gang.  

 

 

 

 

1 
3 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 142 = ÂHBKÂN 

���� Ví dụ 2: Tính toán thủy lực cho bài ví dụ 1. 

1. Tính toán thủy lực cho tuyến ống chính 1- 4 – TXL 

 

a. Độ dốc mặt đất 

 

Đường ống 1 - 2 2 - 3 3 – 4 

imd ‰ 0.75 0.67 1 

 

b. Bảng tính thủy lực tuyến chính 1 – 4 – TXL 

 

Cốt mặt đất 

(m) 

Cốt đáy ống 

(m) 

Chiều sâu 

chôn ống 

(m) 
Đ. 

ống 

l 

(m) 

qtt 

(l/s) 

D 

(mm) 

i 

(‰) 

V 

(m/s) 
h/D 

hl = 

i.l 

(m) 
Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối 

1–2 400 32.90 400 4 0.83 0.35 1.60 14.00 13.70 12.00 10.40 2.00 3.30 

2–3 300 50.96 400 3 0.84 0.48 0.90 13.70 13.50 10.40 9.50 3.30 4.00 

3-4 500 63.97 400 3 0.89 0.56 1.50 13.50 13.00 9.50 8.00 4.00 5.00 

� Ghi chú:  

- Cốt mặt đất lấy theo đường đồng mức trên bản đồ (có thể lấy theo cốt sang nền). 

- Chọn D ≥ Dmin 

- Độ dốc bé nhất: i = imin (i = 1/D). 

- Chiều sâu chôn ống ban đầu xác định theo công thức đã học. Khi không có số 

liệu đầy đủ có thể lấy theo kinh nghiệm = 1.5 – 2 m. 

- Cốt đáy ống = Cốt mặt đất - Độ sâu chôn ống. 

- Cốt đáy ống của điểm tiếp theo = Cốt đáy ống của điểm trước - tổn thất áp lực 

của đoạn ống tính toán. 

- Cốt đáy ống đầu tiên của đoạn tiếp theo phụ thuộc vào phương pháp nối ống. 

Trong bài ví dụ sử dụng cách nối ngang đỉnh ống. 

 

XII XII XII XII ––––    HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆAHÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆAHÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆAHÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆA    

1/ CÁÚU TAÛO HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆA: 
Giếng thu nước mưa: thường có dạng tròn D = 0,8 - 1,0 hoặc chữ nhật 0,6x0,9m; trên nắp có 

nắp đậy có khe hở để thu nước và ngăn rác chui vào hệ thống, thường đặt ở rãnh đường, các 

ngã 3, 4 phía cuối dòng chảy, cách nhau 50-80m (xđ  = tính toán). Chiều cao giếng ≥ 10m, 

nắp đậy thấp hơn vỉa hè 2-3cm. 

2

6 5 56

2
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 143 = ÂHBKÂN 

 

 

 

 

 

 

 

Các ống nối từ giếng thu nước mưa đến giếng thăm 

của đường ống (cống) chính có chiều dài ≤ 40m. 

Giếng thăm trên đường cống chính có kích thước 

phụ thuộc vào đường kính ống nối và ống chính. 

Đường kính ống (mm)     <600 ≥ 700 

 Đường kính giếng thăm (mm) 1000 tròn hay chữ 

nhật 1000xDlớn 

 Chiều cao công tác H phụ thuộc đường kính ống nối với giếng thăm. 

  + Nếu đường kính ống nối với giếng thăm D = 700-1400mm → H lấy bằng đường 

kính của ống lớn nhất nối với nó (tính từ lòng máng của ống). 

 + Nếu D > 1500mmm có thể xét đến phần công tác của giếng. 

Đường kính ống chính xác định theo lưu lượng tính toán, thường được xây dựng giữa 

đường, tiết diện tròn hay chữ nhật. 

Cửa xả nước mưa có 2 kiểu: mương hở (không có gia cố bờ) hoặc miệng xả có lỗ kín 

khi có gia cố bờ. 

2/ CAÏC THÄNG SÄÚ ÂÀÛC TRÆNG: 
1. Cường độ mưa: là lượng mưa rơi trong một đơn vị thời gian. 

  + Cường độ theo chiều cao lớp nước (qh) là tỉ số giữa chiều cao lớp nước đo được với 

thời gian mưa t (phút) tức qh = h/t (mm/phút) 

  + Cường độ mưa theo thể tích (q) là lượng mưa tính toán trên 1 ha diện tích (l/s.ha). 

 Giữa qhvà qv có mối quan hệ qh = 166.7qv 

2. Thời gian mưa: 

3. Chu kỳ mưa: là thời gian (năm) trong đó những trận mưa có cùng cường độ và thời gian 

như nhau lặp lại 1 lần. 

4. Chu kỳ tràn cống (P):  là thời gian (năm) của những trận mưa vượt quá cường độ tính toán 

gây ra hiện tượng tràn cống lặp lại một lần. 

 Việc xác định chu kỳ tràn cống trong tính toán thiết kế có ý nghĩa kinh tế và kỹ thuật 

lớn. 

 Nếu chu kỳ tràn cống  giảm thì đường kính ống giảm, giá thành xây dựng giảm nhưng 

dễ ngập lụt. 

 Nếu chu kỳ tràn cống  tăng thì đường kính ống tăng và giá thành xây dựng tăng nhưng 

an toàn hơn, hệ thống ít ngập lụt. 

Hình 10-25: Cấu tạo giếng thu nước mưa 

1. Cửa thu nước mưa 

2. Bó vỉa 

3. Vỉa hè 

4. Ống nối 

5. Tấm chắn rác 

6. Cửa ở đá bó vỉa 

1 
3 

4 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 144 = ÂHBKÂN 

Vì vậy căn cứ vào vị trí của tuyến ống (trên đường phố chính hay tiểu khu) và điều 

kiện làm việc của cống để chọn chu kỳ tràn cống  thích hợp với giá trị từ 0,25 - 2,0 năm theo 

TCN 51-84: 

Đối với khu dân cư: 

Bảng 31: Chu kỳ tràn cống: 

            Vị trí làm việc của  cống 

Vị trí tuyến cống Thuận lợi Trung bình Bất lợi Rất bất lợi 

Trên đường khu vực (tiểu khu) 

Trên đường phố chính 

0,25 

0,35 

0,35 

0,50 

0,5 

1,0 

1,0 

2,0 

Giải thích điều kiện: 

- Thuận lợi: Diện tích lưu vực ≤ 150ha, địa hình bằng phẳng, độ dốc trung bình của mặt đất i 

≤ 0,005, ống được đặt theo đường phân thuỷ hoặc ở phần trên sườn dốc cách đường phân thuỷ 

≤ 400m. 

- Trung bình: Diện tích lưu vực > 150 ha, địa hình bằng phẳng, độ dốc mặt đất i ≤ 0,005, ống 

đặt ở phía thấp sườn dốc, độ dốc của sườn ≤ 0,02. 

- Bất lợi: diện tích lưu vực > 150 ha, đường ống đặt ở phía thấp của sườn dốc, ống đặt theo 

khe tụ nước của sườn dốc với isd > 0,02. 

-  Rất bất lợi: đường ống thoát nước ở chỗ trũng, thấp. 

 * Đối với xí nghiệp công nghiệp: chu kỳ tràn cống xác định do hậu quả của việc tràn 

cống gây ra cho các xí nghiệp công nghiệp đó như sau: 

- Qui trình công nghệ không bị hư hỏng P = 1-2 năm. 

- Quy trình công nghệ bị hư hỏng  P = 3-5 năm. 

- Với các xí nghiệp công nghiệp đặt ở chỗ trũng thì Pxđ = tính toán với P > 5 năm. 

5. Chu kỳ giới hạn (Pg.h) là chu kỳ tràn ống khi ngập tới chiều cao giới hạn, chu kỳ này này 

phụ  thuộc vào điều kiện đặt cống (thuận lợi, bất lợi...) và t/c lưu vực thoát nước, có thể từ 10-

100 năm. 

Bảng 32: Chu kỳ giới hạn : 

Tính chất lưu vực Thuận lợi Trung bình Bất lợi Rất bất lợi 

Khu nhà ở, khu CNvà đường tiểu khu 10 10 25 50 

Đường phố chính 10 25 50 100 

3/ TÊNH TOAÏN HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC MÆA: 

a/ Xaïc âënh læu læåüng tênh toaïn (Qtt): 

 Qtt = µ.Ψ.qv.F (l/s) 

µ: hệ số phân bố mưa (phụ thuộc vào diện tích thu nước mưa). 

Bảng 33: hệ số phân bố mưa. 

F(ha) < 300 300 500 1000 2000 3000 4000 

µ 1 0,96 0,94 0,91 0,87 0,83 0,8 

 + Xác định theo công thức: 
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Giaïo trçnh  CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC 

Nguyãùn Lan Phæång = 145 = ÂHBKÂN 

 µ  = 
3/2F.001,01

1

+
 

Ψ: hệ số dòng chảy phụ thuộc vào lớp phủ bề mặt ( cỏ, bê tông), điều kiện đất đai, độ dốc địa 

hình, cường độ mưa và thời gian mưa  

Ψtb = Ztb.q
2,0

v .T
0,1

 

qv: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 

T: Thời gian mưa (phút). 

Ztb: hệ số mặt phủ trung bình của lưu vực ( trung bình cộng của lưu vực thì Ztb có thể xem 

như không đổi ( không phụ thuộc vào cường độ và thời gian mưa) . 

Bảng 34: Hệ số dòng chảy và hệ số mặt phủ trung bình. 

Dạng bề mặt Ψ Ztb 

Mái nhà và mặt đường bê tông 

Mặt đường đá lát và nhựa 

Mặt đường đá hộc 

Mặt đường đá dăm không có chất kết dính 

Đường trong vườn bằng sỏi 

Mặt đất 

Bãi cỏ 

0,95 

0,60 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

0,15 

0,24 

0,224 

0,145 

0,125 

0,09 

0,064 

0,038 

���� Cách xác định cường độ mưa tính toán: 

 + Nếu có số liệu đo mưa bằng máy tự ghi nhiều năm thì dùng biểu đồ q = Γ(t) thành lập  theo 

phương pháp thống kê với các chu kỳ khác nhau. 

 + Nếu chỉ có số liệu mưa và các yếu tố khí hậu khác cho hàng tháng hoặc năm thì xác định 

bằng công thức hoặc kết quả nghiên cứu khoa học. 

 + Nếu không có số liệu đo mưa  thì suy đoán theo những nơi có điều kiện tương tự. Có thể 

tham khảo công thức tính toán: 

 qv = 20
n
.q20(1 + ClgP)/T (l/s.ha). 

n,c: là các hệ số phụ thuộc vào các điều kiện địa lý từng nơi và chu kỳ tràn cống P. Có thể 

dùng phương pháp toán phân tích các số liệu đã quan trắc bằng máy tự ghi hoặc lấy theo bảng 

phân vùng mưa. 

q20 cường độ mưa ứng với thời gian mưa là 20 phút và P = 1năm. 

P: chu kỳ tràn cống (năm). 

T: thời gian mưa tính toán (phút). 

b/ Thåìi gian tênh toaïn: 
Là thời gian mà giọt mưa từ điểm xa nhất trong lưu vực tính toán chảy đến tiết diện 

tính toán. Thời gian đó gọi là thời gian tới hạn, còn phương pháp tính theo thời gian tới hạn 

gọi là phương pháp cường độ tới hạn. 

T = t0+ t1 + t2 

t0: thời gian nước chảy tới rảnh đường ( từ điểm xa nhất của tiểu khu, khu vực ). Thời gian 

này gọi là thời gian tập trung nước bề mặt. t0 phụ thuộc vào kích thước địa hình, cường độ 
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mưa và loại phủ mặt đường. Khi tính toán sơ bộ, nếu tiểu khu không có mạng lưới thoát nước 

mưa thì t0≥ 10’, nếu có t0 = 5’ . 

t1: thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu nước mưa gần nhất. 

t1 = 1,25.l1/v1 (giây) 

l1: chiều dài rãnh đường (m). 

v1:vận tốc nước chảy ở cuối rãnh đường (m/s). 

1,25: hệ số xét đến khả năng tăng vận tốc chảy trong quá trình mưa . 

(từ v = 0 đến v = v1 ở cuối rãnh). 

t2: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán (sau giếng thu đầu tiên) 

 t2 = r.∑l2/v2 (giây) 

r: hệ số phụ thuộc độ dốc khu vực (ikv) 

Bảng 35: Hệ số r. 

ikv < 0,01 0,01- 0,03 > 0,03 

r 2 1,5 1,2 

l2: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán, (m). 

v2: vận tốc nước chảy trong đoạn cống tính toán, (m/s). 

c/ Tênh toaïn thuyí læûc: 
Xác định dmin, h/D, vtt, imin 

� dmin:  

- Ống nước từ giếng nước mưa đến đường cống ≥ 300 mm. 

- Ống thoát nước mưa và thoát nước chung đặt ở đường phố ≥ 400 mm. 

- Ống thoát nước mưa và thoát nước chung đặt ở trong sân ≥ 300 mm. 

�  h/D  = 1. 

� vtt lấy theo nước thải sinh hoạt. 

� imin: từ giếng thu nước mưa đến cống ≥ 0,02. Riêng rãnh thoát nước mưa tuỳ theo mặt phủ 

có thể lấy imin = 0,003 - 0,005. 
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