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   Đ U 

1. T nh c   thi t của    tài 

Thành phố Tam Kỳ là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Phía Bắc cách thành phố Đà Nẵng 70 km, về phía Nam cách sân bay 

Chu Lai, cảng Kỳ Hà khoảng 30 km và cách khu công nghiệp và nhà 

máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40 km, gắn với QL1A, QL40 (đường 

Nam Quảng Nam) và kết nối với hệ thống giao thông quốc gia gồm 

đường sắt, đường bộ, hàng không, đặc biệt Tỉnh lộ 14D, 14B, 14E nối 

các huyện miền biển, trung du, đồng bằng và duyên hải, gắn kết với các 

tỉnh Tây Nguyên, Lào và khu vực. 

Với các ưu thế về địa lý, về điều kiện phát triển kinh tế, thành 

phố Tam Kỳ tiến hành đồng loạt việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

để phát triển.  

Bên cạnh những ưu điểm đạt được trong việc đầu tư xây dựng 

vẫn còn những hạn chế nhất định như: Việc đầu tư hạ tầng còn dàn trải, 

chưa đúng trọng tâm theo định hướng phát triển chung của thành phố. 

Vẫn còn những khu vực dân cư chỉnh trang trong nội thành và các xã 

phường vùng ven như Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú, An Phú, Tam 

Ngọc, Trường Xuân nhân dân chưa có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu 

cho cuộc sống. 

Tuy nhiên một trong những vấn đề quan trọng nhất là tình trạng 

thiếu nước sạch trong các khu dân cư, nhất là các khu dân cư chỉnh 

trang và các xã, phường ở khu vực vùng ven khu trung tâm thành phố. 

Mặt khác hiệu quả s  d ng nước chưa được quan tâm đúng m c đã làm 

ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt c ng như kinh tế của nhân dân tại 

các khu vực nêu trên.  

Vì vậy, cần phải nghiên c u phư ng án tính toán mạng cấp nước 

cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo quy hoạch định hướng 
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đến năm 2030, nhằm ph c v  các nhu cầu của người dân trong sinh 

hoạt và sản xuất là điều cần thiết và cấp bách. 

2    c tiêu và nhiệm    nghi n c u 

a. Mục tiêu:  

Nghiên c u bố trí hợp lý, tính toán mạng cấp nước thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đảm bảo ph c v  tốt cho sinh hoạt, phòng 

cháy chữa cháy và sản xuất của người dân. Góp phần cải thiện điều 

kiện sống, chăm sóc s c khỏe và triển vọng phát triển kinh tế đối với 

người dân thành phố Tam Kỳ. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển thành 

phố theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. 

b. Nhiệm vụ:  

Tính toán đề xuất mạng cấp nước cho sinh hoạt, phòng cháy 

chữa cháy và sản xuất của người dân đảm bảo về kinh tế, lưu lượng và 

áp lực. Đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ theo quy 

hoạch định hướng cấp nước của thành phố Tam Kỳ.  

3  Đối tư ng  à  h m  i nghi n c u 

a. Đối tượng: Mạng cấp nước thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. 

b. Phạm vi: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

   Phư ng  h   nghi n c u 

a. Cách tiếp cận: 

 ng d ng công c  tính toán hiện đại: Dùng phần mềm EPANET 

để tính mạng lưới cấp nước thành phố Tam Kỳ. Đây là phầm mềm phổ 

biến dùng để tính toán mạng cấp nước.  

b. Phương pháp nghiên cứu:  

Các phư ng pháp nghiên c u được s  d ng trong luận văn bao 

gồm: 
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- Phư ng pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ hiện 

trạng, bản đồ quy hoạch định hướng, diện tích, dân số. 

- Phư ng pháp tổng hợp và phân tích số liệu. 

- S  d ng phần mềm tính toán mạng lưới cấp nước EPANET để 

tính toán. 

- Phân tích kinh tế để thiết kế hợp lý mạng lưới cấp nước. 

5  Ý nghĩa khoa học  à thực tiễn của    tài 

Là căn c  khoa học nhằm hỗ trợ các c  quan có thẩm quyền xem 

xét, phân kỳ đầu tư, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước 

một cách lâu dài, xuyên suốt có hệ thống theo quy hoạch định hướng.  

Luận văn tính toán, đánh giá phư ng án tối ưu, đảm bảo cung 

cấp đủ về lưu lượng, áp suất cho tổ ch c cá nhân có nhu cầu dùng 

nước. Góp phần cải thiện điều kiện sống, chăm sóc s c khỏe và triển 

vọng phát triển kinh tế đối với người dân và tạo những điều kiện thuận 

lợi phát triển thành phố theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. 

Kết quả nghiên c u của luận văn là c  sở khoa học để đầu tư xây 

dựng mạng cấp nước cho thành phố Tam Kỳ, phù hợp với quy hoạch 

định hướng phát triển thành phố Tam Kỳ đến năm 2030. 

6. C u tr c  uận  ăn 

Trên c  sở các nội dung nghiên c u, để đạt m c tiêu đề ra, ngoài 

hai phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn được cấu trúc gồm 4 

chư ng sau đây:  

Chư ng 1: Tổng quan về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Chư ng 2: Hiện trạng mạng lưới cấp nước và định hướng phát 

triển kinh tế xã hội đến năm 2030 

Chư ng 3: Nhu cầu dùng nước đến năm 2030 

Chư ng 4: Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ THÀNH PH  TA  KỲ, 

TỈNH QUẢNG NA  

1 1  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1 1 1  Vị tr   ịa  ý  

Thành phố Tam Kỳ gồm có 13 đ n vị hành chính gồm 09 

phường và 04 xã, có vị trí:  

- Phía Bắc giáp huyện Thăng Bình. 

- Phía Nam giáp huyện Núi Thành. 

- Phía Đông giáp biển Đông. 

- Phía Tây giáp huyện Phú Ninh. 

Hình 1.1: Bản đồ phân bố các đ n vị hành chính  

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

1 1 2  Địa hình  ịa m o 

1 1 3  Kh  hậu 

1 1    Thủy  ăn 
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1 2  ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 

1 2 1  Quy mô dân số 

1 2 2  Lao  ộng 

1 2 3  Đ t  ai  

1 2    Kinh t  

 1 2 5  H  tầng xã hội 

1 2 6  H  tầng kỹ thuật 

CHƯƠNG 2 

HIỆN TRẠNG  ẠNG LƯ I C P NƯ C  

VÀ ĐỊNH HƯ NG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂ  2030 

2.1. HIỆN TRẠNG  ẠNG LƯ I C P NƯ C 

2 1 1  Đường ống nước thô 

Tuyến ống nước thô lấy nước từ kênh chính Bắc của hồ Phú Ninh 

dẫn về nhà máy nước Tam Kỳ. Tuyến ống có đường kính 2Ø600, đặt 

dọc theo tuyến đường đất và cấp phối từ hồ Phú Ninh đến nhà máy 

nước Tam Kỳ.  

2 1 2  Nhà m y nước 

Nhà máy nước thành phố Tam Kỳ có công suất thiết kế là 25.000 

m
3
/ngày đêm. 

2.1 3    ng  ưới  ường ống 

Được bao phủ chủ yếu ở khu vực trung tâm và n i tập trung đông 

dân cư, s  d ng loại ống chủ yếu: Kẽm, PVC, HDPE, gang và vẫn còn 

dùng một ít loại ống amiăng.  

2 2  ĐỊNH HƯ NG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂ  

2030 

2 2 1  C c m c ti u chi n  ư c 

2 2 2  T nh ch t, ch c năng  

2 2 3  Định hướng  h t triển  ô thị 
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2 2    Định hướng tổ ch c không gian  ô thị 

2 2 5  Định hướng phát triển kinh t  

2 3  ĐỊNH HƯ NG C P NƯ C ĐẾN NĂ  2030 

2 3 1  Nguồn nước   

- Được lấy từ hồ Phú Ninh cách thành phố Tam Kỳ 7km về phía 

Tây. 

- Hồ Phú Ninh có dung tích lớn, chất lượng nước tốt, chọn làm 

nguồn cấp nước thô chính cho Thành phố hiện tại và dài hạn. 

         2.3.2. Phư ng hướng c   nước 

- Định hướng quy hoạch đến năm 2030 sẽ tiến hành cải tạo, mở 

rộng và nâng công suất nhà máy nước Tam Kỳ hiện có lên 

64.000m
3
/ngày đêm. Diện tích của khu vực nhà máy nước hiện nay là 

5,4 ha đủ để mở rộng, nâng công suất lên trong giai đoạn đợt đầu và dài 

hạn. Nguồn nước thô được lấy từ hồ Phú Ninh. 

- Dây truyền công nghệ x  lý nước: Kênh chính Phú Ninh  

Cống thu nước  Tuyến ống nước thô 2Ø600 tự chảy  Bể trộn  Bể 

lọc tiếp xúc  Bể lọc nhanh  Bể ch a nước sạch  Trạm b m cấp II 

 Mạng phân phối nước vào thành phố Tam Kỳ. 

- Áp lực nước: Dùng b m biến tần để điều tiết nước theo nhu cầu 

s  d ng.  

- Chữa cháy: S  d ng mạng lưới chữa cháy kết hợp chung với 

cấp nước sinh hoạt và công nghiệp. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước: 

Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp 

dạng c t cấp nước khu quy hoạch đảm bảo cấp nước liên t c và đầy đủ. 

Đường kính ống truyền dẫn chính từ Ø300-Ø600 có nhiệm v  

dẫn truyền nước từ nhà máy nước tới các khu vực, vận tốc nước chảy 

trong ống dao động từ 1 đến 2,35m/s. Đường ống phân phối có đường 
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kính Ø150-Ø250 dẫn nước từ đường ống truyền dẫn cung cấp cho khu 

dân cư, khu công nghiệp trong khu quy hoạch, vận tốc nước chảy trong 

ống nhỏ h n 2m/s. 

CHƯƠNG 3 

NHU C U DÙNG NƯ C ĐẾN NĂ  2030 

3.1. TỔNG QUAN VỀ C P NƯ C 

 3.1.1. Tr n th  giới 

 3.1.2. Đối  ới Việt Nam 

3.2. PHẠ  VI, GI I HẠN VÀ QUY  Ô C P NƯ C 

Theo quy hoạch định hướng đến năm 2030 của thành phố Tam 

Kỳ, ngoài việc tính toán đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ngoài việc 

hoàn thiện hệ thống cấp nước hiện trạng trong khu vực trung tâm của 

thành phố. Bên cạnh đó phải đảm bảo ph c v  sinh hoạt cho nhân dân 

ngoại vi thành phố, ph c v  cho các khu công nghiệp phía Tây, khu 

hành chính trong tư ng lai và các khu công nghiệp, thư ng mại dịch v  

vùng Đông thành phố. 

Nhu cầu cung cấp nước sạch cho thành phố Tam Kỳ bao gồm 

khu dân cư, khu công nghiệp, công trình công cộng, phòng cháy chữa 

cháy … trên địa bàn thành phố định hướng đến năm 2030. 

3.3. NHU C U DÙNG NƯ C 

 3.3 1  Nhu cầu dùng nước cho sinh ho t của dân cư 

           Lưu lượng nước tính toán trong ngày: 
 

)/(765.26
1000

3

. ngaydemm
fNq

Q
iii

tbngày

       (3. 1)

 

Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất: 

Qngày.max = Kngày.max x Qngày.tb = 34.794,5 (m
3
/ngày đêm)           (3.2) 

3.3.2. Nhu cầu dùng nước  h c    công cộng 
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 Nhu cầu nước ph c v  công cộng (tưới cây, r a đường) bằng 

10% tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt. 

Qcông cộng  = 10% x Qngày.max  = 10% x 34.794,5  

= 3.479,45 (m
3
/ngày đêm) 

3.3.3  Nhu cầu dùng nước cho công nghiệ  dịch    trong  ô 

thị 

Nhu cầu nước cho công nghiệp dịch v  trong đô thị ta bằng 10% 

tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt. 

Qcông nghiệp dịch v  = 10% x Qngày.max  = 10% x 34.794,5  

    = 3.479,45 (m
3
/ngày đêm) 

3.3    Nhu cầu dùng nước cho c c khu công nghiệ : 

Thực tế lượng nước s  d ng các nhà máy tại các khu công 

nghiệp khá nhỏ so với tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006 do hầu hết lượng 

công nhân làm việc tại các nhà máy đều ở tại địa phư ng. Nước để tưới 

cây, r a đường s  d ng nước ngầm tại chổ và nhu cầu dùng nước để 

sản xuất của nhà máy không lớn. Tác giả chọn lượng nước dùng là 

22m
3
/ha/ngày đêm. 

Qcông nghiệp = (166ha + 174,3ha) x 22m
3
/ha/ngày đêm  

      = 7.486,6 (m
3
/ngày đêm) 

3.3 5  Lư ng nước th t tho t 

Để tính thất thoát nước cho thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, 

tác giả ta chọn tỷ lệ 15%. 

Qthất thoát = 15% x (Qngày.max + Qcông cộng + Qcông nghiệp dịch v  + Qcông 

nghiệp) = 7.386 (m
3
/ngày đêm) 

3.3 6  Lư ng nuớc dùng cho chữa ch y 

Số đám cháy tính toán xảy ra đồng thời là 7 đám cháy với lưu 

lượng chữa cháy là 30 (lít/giây) tại khu dân d ng và 20 (lít/giây) tại khu 

công nghiệp. Lưu lượng nuớc dùng cho chữa cháy được tính như sau: 
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 Qchữa cháy = n x t x qcc = 1.836 (m
3
/ngày đêm)                     (3.3) 

  3.3.7. Tổng  ưu  ư ng nước t nh to n   

          Qtổng hợp = Qngày.max + Qcông cộng + Qcông nghiệp dịch v  + Qcông nghiệp 

                       +Qthất thoát + Qchữa cháy  = 58.462 (m
3
/ngày đêm) 

 Lưu lượng nước cấp cho mạng lưới trong giờ dùng nước lớn 

nhất:  

 Qmạng lưới = Qtổng hợp – Qchữa cháy = 58.462 – 1.836  

        =  56.626 (m
3
/ngày đêm) 

 3.3.8. Nước cho y u cầu ri ng của nhà m y xử  ý nước 

Tác giả chọn tỷ lệ nước cho yêu cầu riêng của nhà máy x  lý 

nước đến năm 2030 là 7% tổng lưu lượng nước tính toán. 

Qnhu cầu nhà máy = 7% x Qtổng hợp = 4.092,38 (m
3
/ngày) 

 3.3 9  Công su t tr m xử  ý 

  Qtrạm = Qngày.max + Qcông cộng + Qcông nghiệp dịch v  + Qcông nghiệp + 

+ Qthất thoát + Qchữa cháy  + Qnhu cầu nhà máy = 62.554,34 (m
3
/ngày đêm) 

 3.3 10  X c  ịnh nhu cầu dùng nước theo giờ 

Trên thực tế thì lượng nước tiêu th  trong từng giờ c ng thay đổi. 

Để dễ dàng tính toán, quy ước lưu lượng tiêu th  trong 1 giờ là không 

thay đổi, còn lưu lượng trong các giờ khác nhau thì thay đổi. 

3.4. PHƯƠNG ÁN C P NƯ C CHO THÀNH PH  TA  KỲ 

ĐẾN NĂ  2030 

 3.4 1  Sự cần thi t  hải  ầu tư hệ thống c   nước 

3.4 2  Nguồn nước 

- Nước ngầm: Theo đánh giá nguồn nước ngầm mạch sâu tại 

thành phố Tam Kỳ và vùng ph  cận có trữ lượng không đáng kể, khoan 

khai thác không thuận lợi.  

- Nước mặt: Tại thành phố Tam Kỳ và ph  cận có 3 nguồn nước 

mặt lớn là sông Trường Giang, sông Tam Kỳ, hồ Phú Ninh. 
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- Việc nghiên c u, xác định nguồn nước cho hệ thống cấp nước 

phải đảm bảo các yêu cầu sau: Lưu lượng dồi dào, có thể đáp  ng nhu 

cầu trước mắt và lâu dài; Chất lượng nước tốt và ổn định; Thuận lợi và 

kinh tế cho khai thác; Đảm bảo đúng quy hoạch, không ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái. 

Tóm lại, thành phố Tam Kỳ có nguồn nước mặt lớn, có sông 

Trường Giang, sông Tam Kỳ, tuy nhiên các sông này khó có thể đảm 

bảo về lưu lượng c ng như chất lượng nước ổn định quanh năm, chỉ có 

hồ Phú Ninh đảm bảo chất lượng nước tốt c ng như trữ lượng ổn định, 

là nguồn cấp nước thô để cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất cho thành 

phố Tam Kỳ hiện tại và tư ng lai. 

3.4 3  Nhà m y nước 

Nhà máy nước Tam Kỳ hiện nay cách hồ Phú Ninh 7km ở trên 

địa bàn phường An Xuân, có diện tích 4,5 ha, công suất hiện tại 25.000 

m
3
/ngày đêm. Theo tính toán đến năm 2030 công suất nhà máy nâng 

lên khoảng 65.000 m
3
/ngày đêm mới đủ cung cấp nước ph c v  nhu 

cầu của thành phố. 

3.4    Đường ống nước thô 

Đường ống nước thô 2Ø600 hiện trạng được vận hành theo c  

chế tự chảy, công suất tối đa đạt 25.000 m
3
/ngày đêm. Để đáp  ng nhu 

cầu cần xây dựng thêm một tuyến ống nước thô từ kênh chính hồ Phú 

Ninh chạy song song với tuyến ống c . 

3.4 5    ng  ưới c   nước 

Hiện tại trong khu dân cư hiện hữu đã có một số tuyến ống hiện 

trạng cấp nước, trong tư ng lai khi thiết kế nếu khu vực đó có đường 

ống tư ng đư ng với đường ống quy hoạch thì có thể giữ nguyên, hoặc 

bổ sung thêm đường ống mới đảm bảo nhu cầu cấp nước.  
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Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp 

dạng c t cấp nước khu quy hoạch đảm bảo cấp nước liên t c và đầy đủ 

Đường kính ống truyền dẫn chính từ Ø300-Ø600 có nhiệm v  

dẫn truyền nước từ nhà máy nước tới các khu vực. Đường ống phân 

phối có đường kính Ø150-Ø250 dẫn nước từ đường ống truyền dẫn 

cung cấp cho khu dân cư, khu công nghiệp trong khu quy hoạch. 

CHƯƠNG   

TÍNH TOÁN THỦY LỰC  ẠNG LƯ I C P NƯ C 

4.1. PHƯƠNG ÁN VẠCH TUYẾN  ẠNG LƯ I C P NƯ C 

4.1 1  Nguy n tắc   ch tuy n 

4.1.2. Phư ng  n tuy n 

4.2. TÍNH TOÁN THỦY LỰC  ẠNG LƯ I C P NƯ C BẰNG 

PH N  Ề  EPANET 

  2 1  Giới thiệu  hần m m E anet 

4.2.2. Tính to n thủy  ực m ng  ưới 

 Các trường hợp tính toán: 

- Tính toán cho giờ dùng nước lớn nhất. 

- Tính toán cho trường hợp xảy ra cháy đúng vào giờ dùng nước 

lớn nhất. 

Tính toán thủy lực chư ng trình Epanet bằng công th c Hazen-

Wiliam:  
B

L qAh .                       (4.1) 

  2 3  Trình tự t nh to n thủy  ực m ng c   nước 

- Vạch tuyến đường ống cấp nước. 

- Xác định cao trình đặt ống cấp nước, vị trí các nút tính toán. 

- Tính toán các loại nhu cầu dùng nước (sinh hoạt của dân cư, 

ph c v  công cộng, công nghiệp dịch v  trong đô thị, khu công nghiệp, 

thất thoát, chữa cháy, nhu cầu riêng của nhà máy). 

- Xác định chiều dài tính toán các đoạn ống. 
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- Xác định lưu lượng dọc đường các đoạn ống và lưu lượng tại 

các nút (trường hợp có cháy xảy ra phải tính thêm lưu lượng chữa cháy 

vào các nút) 

- Nhập các số liệu đầu vào cho chư ng trình Epanet: 

+ Đối với nút: Số th  tự, cao trình đặt ống, lưu lượng tại nút. 

+ Đối với đoạn ống: Đường kính, chiều dài tính toán, độ nhám. 

+ Đối với máy b m: Tổng lưu lượng, cột nước yêu cầu (h=< 

40m, 60)….. 

- Điều chỉnh đường kính đoạn ống cấp nước và cột nước máy 

b m đảm bảo các yêu cầu về: Các đường kính ống nước theo thực tế 

(150, 200, 250, 300, 350, 400….), vận tốc nước tư ng  ng với đường 

kính ống và đảm bảo về kinh tế, cột nước tại các điểm bất lợi (trường 

hợp dùng nước lớn nhất Pdư ≥12m và trường hợp cháy xảy ra trong giờ 

dùng nước lớn nhất Pdư ≥10m). 

- Kết quả tính toán từ phần mềm Epanet: 

+ Đối với nút: Số th  tự, cao trình đặt ống, lưu lượng, tổng cột 

áp, áp lực tự do. 

+ Đối với đoạn ống: Chiều dài, đường kính, lưu lượng, vận tốc, 

tổn thất cột nước. 

+ Đối với máy b m: Lưu lượng, cột nước. 

4.3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC  ẠNG LƯ I C P NƯ C HIỆN 

TRẠNG THÀNH PH  TA  KỲ 

4.3.1. Xác  ịnh nhu cầu dùng nước 

  3 2  X c  ịnh chi u dài t nh to n c c  o n ống 

  3 3  X c  ịnh  ưu  ư ng dọc  ường của c c  o n ống,  ưu 

 ư ng n t 

4.3.4. Khai thác k t quả t nh to n bằng  hần m m E anet 

4.3.5. Nhận xét,   nh gi  



 

 

 

13 

- Kết quả tính toán mạng lưới cấp nước hiện trạng trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ trong giờ dùng nước lớn nhất không đảm bảo yêu 

cầu. Chính vì vậy, việc dùng nước để chữa cháy trong giờ dùng nước 

lớn nhất chắc chắn sẽ không đảm bảo. 

Đối chiếu với kiểm tra thực tế do Công ty cấp thoát nước Tam 

Kỳ cung cấp. Các giá trị thực đo lớn h n nằm trong khoảng từ 1 đến 

3m, như vậy việc xác định các giá trị đầu vào để tính toán và áp d ng 

phần mềm Epanet để xây dựng mô hình là tư ng đối chính xác và phù 

hợp. 

 

Hình 4.1. Áp lực tại các nút trong giờ dùng nước lớn nhất 

 theo hiện trạng 
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* Đ  xu t:  

- Tiến hành duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để giảm hệ số nhám 

trong đường ống cấp nước. 

- Khuyến cáo cho nhân dân hạn chế dùng nước trong thời gian từ 

17h đến 18h hằng ngày. Đề nghị s  d ng tiết kiệm nước, làm bể dự trữ 

nước để s  d ng khi nước yếu hoặc thiếu. 

- Đ n vị quản lý vận hành mạng lưới cấp nước tăng cường điều 

tiết lưu lượng ở các khu vực khác đến các vị trí còn thiếu và yếu để 

đảm bảo nhu cầu dùng nước bằng hình th c điều tiết van chặn. 

- Thông báo cho nhân dân trong khu vực: số điện thoại của đ n 

vị phòng cháy chữa cháy gần nhất để liên lạc khi cháy xảy ra. 

- Thông báo cho đ n vị phòng cháy chữa cháy được biết những 

khu vực nước bị thiếu hoặc yếu để có những giải pháp x  lý khi cháy 

xảy ra.  

- Xem xét đầu tư thêm các tuyến ống cấp nước mới để đảm bảo 

các nhu cầu dùng nước trên địa bàn thành phố đối với những vị trí đã 

nêu. Tuy nhiên về lâu dài, nên phân kỳ đầu tư mạng lưới cấp nước theo 

quy hoạch định hướng đến năm 2030 của thành phố Tam Kỳ để tránh 

lãng phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

4.4. TÍNH TOÁN THỦY LỰC  ẠNG LƯ I C P NƯ C THÀNH 

PH  TA  KỲ THEO QUY HOẠCH ĐỊNH HƯ NG ĐẾN NĂ  

2030 

Tác giả đưa ra hai phư ng án để tính toán: 

- Phư ng án 1: Theo đồ án quy hoạch định hướng đến năm 2030, 

tính toán mạng lưới cấp nước mới hoàn toàn. 

- Phư ng án 2: Theo đồ án quy hoạch định hướng đến năm 2030 

và xem xét tận d ng các đường ống cấp nước hiện trạng còn s  d ng 

được. 
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4.4.1. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước theo phương án 1 

a. Tính toán thủy lực cho giờ dùng nước lớn nhất 

Kết quả tính toán thủy lực cho nút được nêu tại hình 4.2. 

 

Hình 4.2. Áp lực tại các nút cho giờ dùng nước lớn nhất  

theo phư ng án 1 

* Nhận xét:  

Qua kết quả tính toán, áp lực yêu cầu tại điểm bất lợi nhất (điểm 

11, 38 và điểm 25) có áp lực tự do lớn h n 12m.  

Bên cạnh đó có điểm 86 và điểm 90 có áp lực tự do không đạt do 

cao độ nền đường lớn +16,68 và +20,27. Những vị trí này đề xuất 

không dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất, đồng thời s  d ng máy 
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b m c c bộ hoặc dùng bể ch a để s  d ng, từ đó sẽ giảm chi phí đầu tư 

cho mạng lưới cấp nước chung của thành phố. 

Như vậy kết quả tính toán phù hợp. 

b. Tính toán thủy lực khi cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn 

nhất 

 Các nhu cầu dùng nước của thành phố giống như trường hợp 

dùng nước lớn nhất. 

- Khu vực dân d ng: 03 đám cháy tại các nút 38, 44 và 74.  

- Khu công nghiệp: 04 đám cháy tại các nút 25, 60, 63 và 85.  

Kết quả tính toán thủy lực cho nút và đoạn ống khi cháy xảy  ra 

trong giờ dùng nước lớn nhất được nêu tại hình 4.3 và 4.4.  

* Nhận xét: Qua kết quả tính toán, áp lực yêu cầu các điểm bất 

lợi nhất có áp lực tự do lớn h n 10m. Vậy kết quả tính toán phù hợp. 
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Hình 4.3. Áp lực tại các nút khi cháy xảy ra trong giờ dùng nước 

lớn nhất theo phư ng án 1 
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Hình 4.4: Đường kính mạng cấp nước theo phư ng án 1 

4.4.2. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước theo phương án 2 

a. Tính toán thủy lực cho giờ dùng nước lớn nhất 

Kết quả tính toán thủy lực cho nút và đoạn ống cho giờ dùng 

nước lớn nhất được nêu tại hình 4.5. 
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Hình 4.5: Áp lực tại các nút cho giờ dùng nước lớn nhất  

theo phư ng án 2 

*Nhận xét:  

Qua kết quả tính toán, áp lực yêu cầu tại điểm bất lợi nhất (điểm 

11, 38 và điểm 25) có áp lực tự do lớn h n 12m.  

Bên cạnh đó có điểm 86 và điểm 90 có áp lực tự do không đạt do 

cao độ nền đường lớn +16,68 và +20,27. Tuy nhiên hai điểm này đều 

nằm trên đường Ven biển Việt Nam có nhu cầu dùng nước hai bên 

đường thấp. Những vị trí này đề xuất không dùng nước trong giờ dùng 

nước lớn nhất, đồng thời s  d ng máy b m c c bộ hoặc dùng bể ch a 
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để s  d ng, từ đó sẽ giảm chi phí đầu tư cho mạng lưới cấp nước chung 

của thành phố. Như vậy kết quả tính toán phù hợp. 

b. Tính toán thủy lực khi cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn 

nhất 

 Các nhu cầu dùng nước của thành phố giống như trường hợp 

dùng nước lớn nhất. 

- Khu vực dân d ng: 03 đám cháy tại các nút 38, 44 và 74.  

- Khu công nghiệp: 04 đám cháy tại các nút 25, 60, 63 và 85.  

 

Hình 4.6. Áp lực tại các nút khi cháy xảy ra trong giờ  

dùng nước lớn nhất theo phư ng án 2 
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Hình 4.7. Đường kính mạng lưới cấp nước theo phư ng án 2 

Kết quả tính toán thủy lực cho nút và đoạn ống khi cháy xảy  ra 

trong giờ dùng nước lớn nhất được nêu tại hình 4.6 và 4.7 . 

* Nhận xét: Qua kết quả tính toán, áp lực yêu cầu tại các điểm 

bất lợi nhất có áp lực tự do lớn h n 10m. Như vậy kết quả tính toán phù 

hợp. 

4.5. SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN  ẠNG LƯ I C P 

NƯ C 

  5 1  V  chi  h  xây dựng 

 Ta khái toán chi phí đầu tư như sau: 

a. Phương án 1: 201.935.651.510 đồng 
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b. Phương án 2: 180.730.225.176 đồng 

*Nhận xét: 

- Phư ng án 2 tận d ng các đường ống đã có sẽ giảm chi phí đầu 

tư mới mạng lưới phân phối đấu nối cho sinh hoạt và sản xuất. Giảm 

chi phí đào đắp đồng thời ít ảnh hưởng đến môi trường h n phư ng           

án 1. 

- Phư ng án 2 có chi phí đầu tư hiệu quả h n phư ng án 1. 

  5 2  V  mặt thủy  ực 

a. Phương án 1 

- Áp lực dư nhỏ nhất vào giờ dùng nước lớn nhất tại: nút 11 là 

12,61m và nút 25 là 12,69m. Hai nút có giá trị thấp nhất: nút 86 là 

7,15m và nút 90 là 7,96m. Tư ng  ng với áp lực máy b m tư ng  ng 

là 39,12m. 

- Áp lực dư nhỏ nhất khi có cháy vào giờ dùng nước lớn nhất tại: 

nút 25 là 10,21m và nút 38 là 10m. Tư ng  ng với áp lực máy b m là 

59,54 m. 

b. Phương án 2 

- Áp lực dư nhỏ nhất vào giờ dùng nước lớn nhất tại: nút 11 là 

12,43m và nút 25 là 12,59m. Hai nút có giá trị thấp nhất: nút 86 là 

6,98m và nút 90 là 8,20m. Tư ng  ng với áp lực máy b m tư ng  ng 

là 39,12m. 

- Áp lực dư nhỏ nhất khi có cháy vào giờ dùng nước lớn nhất tại: 

nút 25 là 10,56m và nút 38 là 10m. Tư ng  ng với áp lực máy b m là 

59,97 m. 

* Nhận xét: 

Cả hai phư ng án đều đáp  ng về mặt thủy lực, đảm bảo các yêu 

cầu về dùng nước, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về kinh tế. 
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  5 3  Lựa chọn  hư ng  n 

Dựa vào kết quả so sánh về chỉ tiêu kinh tế và thủy lực thì 

phư ng án 2 hiệu quả và đảm bảo cả hai chỉ tiêu. Vì vậy tác giả đề xuất 

lựa chọn phư ng án 2. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1  K t  uận 

 Luận văn đã tổng hợp và tính toán đầy đủ theo các tài liệu liên 

quan đến mạng lưới cấp nước của thành phố Tam Kỳ.  

Tác giả đã kiểm tra đánh giá hiện trạng mạng lưới cấp nước của 

thành phố.  Đề xuất và tính toán c  thể về các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

theo đồ án quy hoạch định hướng đến năm 2030 của thành phố Tam 

Kỳ. 

Ngoài ra, trong luận văn đã đề cập đến phư ng pháp mới trong 

tính toán mạng lưới cấp nước - s  d ng chư ng trình EPANET là 

chư ng trình phần mềm máy tính do tổ ch c Bảo vệ môi trường của 

Mỹ phát triển. 

Kết quả tính toán, nghiên c u của luận văn làm tài liệu tham 

khảo và hỗ trợ cho các nhà quản lý, thiết kế trong quá trình tính toán 

đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước ở giai đoạn hiện nay và định 

hướng đến năm 2030. 

 Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế về thời gian nghiên c u c ng 

như tài liệu, thông tin thu nhập, trong luận văn còn có những hạn chế 

sau:  

- Các số liệu tính toán lấy theo đồ án quy hoạch được duyệt của 

thành phố Tam Kỳ. Những số liệu đều mang tính dự báo nên chưa 

chính xác 

- Chưa tính toán phân kỳ đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước 

cho từng giai đoạn.  
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- Luận văn chỉ tính toán đến mạng lưới cấp nước chính, việc tính 

toán mạng lưới phân phối cho toàn thành phố chưa đi vào tính toán chi 

tiết. 

2  Ki n nghị 

Để đảm bảo đáp  ng nhu cầu dùng nước cho thành phố Tam Kỳ 

trong giai đoạn hiện nay và trong tư ng lai theo đúng quy hoạch định 

hướng đến năm 2030.  

- Phải tiến hành s a chữa và nâng cấp các đường ống nước tận 

d ng để các đường ống làm việc tốt h n cùng với mạng lưới đầu tư 

mới. 

- Thiết lập tính toán mạng lưới cấp nước tư ng  ng với nhu cầu 

dùng nước thay đổi theo từng giai đoạn nhưng tuân thủ đúng theo quy 

hoạch được duyệt.  

- Nên kiểm tra, đối chiếu kết quả tính toán với các mô hình hiện 

đại khác và nhất là các số liệu thực tế. Từ đó việc đầu tư xây dựng 

mạng lưới cấp nước sẽ mang lại hiệu quả cao h n. 

- Các công trình khác trong hệ thống gồm trạm x  lý và mạng 

lưới đường ống phân phối, từng bước xây dựng và hoàn chỉnh trên c  

sở quy hoạch chung nhằm đảm bảo phân phối nước theo nhu cầu đến 

tất cả các khu vực trên địa bàn là rất cần thiết. 

- Khi xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước, lượng nước s  d ng 

tăng thì lượng nước thải do sinh hoạt và công nghiệp c ng tăng theo. 

Do đó để đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, cần thiết phải đầu tư 

toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Việc xây dựng đồng bộ hệ thống 

cấp và thoát nước c ng là vấn đề thiết yếu. 

- Việc đảm bảo an toàn vệ sinh cho nguồn nước là vấn đề thiết 

yếu. Để đảm bảo vệ sinh cho nguồn nước cần phải tăng cường các biện 

pháp quản lý.  


