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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài: 

Sơn Trà là một quận nội thành của thành phố Đà Nẵng, ñược 

thành lập từ tháng 01 năm 1997. Có vị trí khá ñặc biệt, nằm ở phía 

Đông thành phố, trải dài theo hạ lưu phía Đông sông Hàn, phía Bắc 

giáp biển Đông, phía Nam giáp quận Ngũ Hành Sơn, phía Tây giáp 

sông Hàn và phía Đông giáp biển Đông. 

  Đây là ñịa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế và du lịch. Có 

cảng nước sâu Tiên Sa là cửa khẩu quan hệ kinh tế quốc tế không chỉ 

của thành phố Đà Nẵng mà của cả khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên và các nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanma. Núi Sơn 

Trà, bao bọc xung quanh là sông và biển, với tầm nhìn ngắm về 

thành phố rất bao quát và sinh ñộng, sẽ là nơi xây dựng các khu 

resorts phục vụ du lịch lý tưởng. 

Quận Sơn Trà có 3 mặt giáp biển và sông, có bờ biển ñẹp kết 

hợp với những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và giá trị là những ñiều 

kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch của thành phố Đà 

Nẵng và cả nước. 

Trong những gần ñây, cùng với quá trình ñô thị hóa của cả 

thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà ñã có những bước phát triển nhanh 

chóng và vượt bậc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế trong ñó có phường 

Thọ Quang. Với việc quy hoạch và chỉnh trang ñô thị trên diện rộng, 

phường Thọ Quang quận Sơn Trà ñã có ñược trên mình diện mạo của 

một khu ñô thị văn minh và hiện ñại. Nhiều khu dân cư ñô thị mới 

ñược hình thành, các dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông, 

thoát nước, cấp nước, công viên, cây xanh, các trung tâm vui chơi 

công cộng nội thị ñược ñầu tư và xây dựng, các khu resort hiện ñại 
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mang tầm quốc tế. Kèm theo ñó là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

bệnh viện, trường học,... ñược hình thành. Các ngành công nghiệp, 

thương mại, du lịch, dịch vụ,… cũng phát triển một cách nhanh 

chóng và mạnh mẽ. 

Bên cạnh ñó vẫn còn tình trạng thiếu nước sạch trong các khu 

dân cư, nhất là các khu dân cư chỉnh trang và hiệu quả sử dụng nước 

chưa ñược quan tâm nhiều, làm ảnh hưởng ñến ñời sống sinh hoạt 

cũng như kinh tế của nhân dân tại các khu vực nêu trên. Đặc biệt là 

các khu dân cư chỉnh trang trên ñịa bàn phường Thọ Quang, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Vì vậy, ñể giải quyết cấp nước cho các khu dân cư hiện trạng 

trên ñịa bàn phường Thọ Quang, cần phải tính toán, ñề xuất phương 

án tối ưu ñể xây dựng hệ thống cấp nước sạch ñến từng hộ dân là 

ñiều cần thiết và cấp bách. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu: 

a. Mục tiêu: Nghiên cứu ñề xuất phương pháp tối ưu mạng 

lưới cấp nước phường Thọ Quang phải ñảm bảo phục vụ tốt cho sản 

xuất, phòng cháy chữa cháy và sinh hoạt của người dân. 

b. Nhiệm vụ:  

+ Tính toán ñề xuất và xây dựng hệ thống cấp nước cho các 

khu dân cư chỉnh trang, ñảm bảo về kinh tế, lưu lượng và áp lực ñủ 

ñến từng hộ dân trong các khu dân cư, phải phù hợp với ñiều kiện 

thực tế và tuân thủ theo quy hoạch chung của hệ thống cấp nước quận 

Sơn Trà. 

+ Định hướng quy hoạch cấp nước cho các khu dân cư hiện 

trạng như sau: 
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- Nguồn nước: Được lấy từ trạm cấp nước Sơn Trà với ñường 

kính ống D200 dẫn dọc theo các tuyến ñường chính và các khu dân 

cư mới hình thành. 

- Mạng lưới: Mạng lưới chính bao gồm nhiều tuyến, tuyến 

D200 dọc theo ñường Trần Quang Khải và khu dân cư ñầu tuyến Sơn 

Trà - Điện Ngọc cấp cho khu vực Thành Vinh, Lộc Phước và tuyến 

D200 dọc theo ñường Ngô Quyền, khu dân cư phía Nam ñường Phan 

Bá Phiến cấp cho khu vực Quang Cư và Mân Quang. 

Ống cấp nước ñến từng hộ dân có ñường kính D50 chôn dưới 

ñường bê tông hiện trạng. 

Mục tiêu và nhiệm vụ chính của ñề tài nhằm ñánh giá ñúng 

khả năng và chọn phương án tối ưu mạng lưới cấp nước tại phường 

Thọ Quang. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

a. Đối tượng: Tối ưu hóa mạng lưới cấp nước phường Thọ 

Quang. 

b. Phạm vi: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Cách tiếp cận: Ứng dụng các phương pháp tính toán hiện ñại 

về mạng lưới cấp nước ñô thị của các tác công trình nguyên cứu 

trong và ngoài nước là ñiều hết sức cần thiết, ñể quá trình nghiên cứu 

của ñề tài này ñi ñúng hướng. 

Phương pháp nghiên cứu:  

Các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong luận văn bao 

gồm: 

- Phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu, tài li ệu, bản ñồ ñịa 

hình, diện tích, dân số. 
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- Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu. 

- Sử dụng phần mềm tính toán mạng lưới cấp nước EPANET 

ñể tính toán. 

- Phân tích kinh tế ñể thiết kế tối ưu mạng lưới cấp nước. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

Việc nghiên cứu ñề xuất phương pháp thiết kế tối ưu mạng 

lưới cấp nước phường Thọ Quang, có ý nghĩa quan trọng trong việc 

phát triển kinh tế - xã hội của phường, của quận Sơn Trà và của thành 

phố Đà Nẵng, là căn cứ khoa học nhằm hỗ trợ các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, ñánh giá tính khả thi của dự án ñể áp dụng rộng rãi 

cho các khu dân cư khác trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ; ñảm bảo 

cung cấp ñủ về lưu lượng, áp suất và chất lượng nước sạch cho các 

khu vực, tăng hiệu quả về mặt kinh tế, giảm thiểu vốn ñầu tư góp 

phần thúc ñẩy sự  phát triển kinh tế - xã hội. 

Luận văn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp 

thực tiễn và lý thuyết, thông qua việc sử dụng phần mềm tính toán 

mạng lưới cấp nước EPANET ñể ñưa ra kết quả chính xác và tối ưu 

nhất.  

Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở khoa học ñể ñầu tư 

xây dựng mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư, phù hợp với ñịnh 

hướng phát triển chung của thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020. 

6. Cấu trúc luận văn:  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục 

trong luận văn gồm có các chương như sau : 

CHƯƠNG 1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

CHƯƠNG 2 – NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

CHƯƠNG 3 – TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC 

   CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
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CHƯƠNG 1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

1.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG THỌ QUANG - QUẬN SƠN TRÀ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.1.1 Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1 Vị trí ñịa lý:  

 
Hình 1.1 - Vị trí dự án 

1.1.1.2 Địa hình ñịa mạo 

1.1.1.3 Khí hậu 

1.1.1.4 Thủy văn 

Suối Sơn Trà 1: Bắt nguồn từ ñỉnh Sơn Trà 1. Đây là suối có 

lưu lượng dồi dào nhất, lưu vực khoảng 40 km2. 

 Qua nhiều năm khai thác Công ty Cấp nước Đà Nẵng ño ñược 

vào mùa khô lưu lượng khoảng 47 l/s. 

 Suối Sơn Trà 2: Cũng bắt nguồn tư suối Sơn Trà 1, suối này 

có lưu vực khoảng 20 km2 , lưu lượng nhỏ hơn. 

 

 
 

8 

 Qua nhiều năm khai thác Công ty Cấp nước Đà Nẵng ño ñược 

vào mùa khô lưu lượng khoảng 35 l/s. 

 Hồ Xanh: Lưu vực hồ khoảng 33 ha, ñược xác ñịnh theo bản 

ñồ ñịa hình. Khu vực này nguyên là mỏ ñá ñược hình thành do khai 

thác ñá từ những năm 1975. Sau này do bảo vệ môi trường cho khu 

rừng cấm Quốc gia nên ñã ngừng khai thác toàn bộ, từ ñó trở thành 

hồ chứa nước. Chính do cấu tạo thành ñáy hồ nguyên là ñá gốc nên 

không bị nhiễm mặn và không có nguồn mạch ngầm phổ cập. Nước 

trong hồ ñơn thuần tạo thành do nước mưa và lượng nước giảm ñi do 

bay hơi. 

 

 

Hình 1.2.  Hồ xanh 

 Qua ño ñạc từ thực ñịa và nhiều năm quan trắc Công ty Cấp 

nước Đà Nẵng có kết quả như sau: 

  - Diện tích bề mặt hồ khoảng 33 ha (580m x 580m). 

  - Cốt mực nước cao nhất: 3,5m. 
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  - Cốt mực nước thấp nhất: 2,5m. 

  - Cốt ñáy hồ: -5m. 

 - Trữ lượng khai thác khoảng 2,2 triệu m3 tương ñương 6.000 

m3/ng.ñ. 

Nước ngầm: 

 Theo một số báo cáo trong các hồ sơ trình duyệt của các ban 

ngành trong thành phố thì nguồn nước ngầm của Thành phố Đà Nẵng 

rất khan hiếm. 

 Tầng chứa nước: 40 – 60m, trữ lượng nước ngầm thấp do vậy 

nước ngầm không thể khai thác ở quy mô lớn. 

1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội:  

1.1.2.1 Quy mô dân số: 

Theo số liệu thống kê của phường tính ñến ngày 31/12/2011 

tổng dân số của phường 28.928 người.   

Trong ñó:    - 50% sống bằng dịch vụ, buôn bán. 

          - 30% sống bằng ñánh bắt hải sản. 

          - 20% sống bằng hình thức khác. 

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 2,3% 

1.1.2.2 Đất ñai  

1.1.2.3 Hạ tầng xã hội 

a) Nhà ở 

Theo số liệu ñiều tra về dân số và nhà ở của UBND Phường 

năm 2010, chiều cao nhà ở trung bình trên ñịa bàn phường từ 1 tầng 

ñến 3 tầng. 

b) Giáo dục, y tế 

  Giáo dục: Hệ thống trường lớp ñược sắp xếp và ñầu tư xây 

dựng ngày càng khang trang hơn, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy 
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và học ñược tăng cường. Theo thống kê trên ñịa bàn phường hiện có 

3 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. 

  Y tế: trên ñịa phường có 1 trạm y tế phường. 

c) Dịch vụ, du lịch 

 Phường Thọ Quang thuộc bán ñảo Sơn Trà, có vị trí ñịa lí cùng 

với những ñiều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển du lịch 

biển. Những năm trở lại ñây, công nghiệp du lịch của ñịa phương rất 

phát triển với việc xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, chợ. 

Theo thống kê, phường có 9 chợ nhỏ, 20 nhà hàng, 15 khách sạn 

mini và 2 khách sạn lớn, 5 bãi tắm và khu du lịch Bãi Bụt. 

1.1.2.4 Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 

1.1.2.5 Hạ tầng kỹ thuật: 

1.2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 

1.2.1 Hiện tr ạng hệ thống cấp nước và thoát nước: 

1.2.1.1 Hiện trạng hệ thống cấp nước: 

Hệ thống cấp nước phường Thọ Quang, quận Sơn Trà ñược 

quản lý bởi chi nhánh cấp nước Quận Sơn Trà thuộc công ty TNHH 

MTV cấp nước thành phố Đà Nẵng.  

Nguồn nước: Hai trạm cấp nước Sơn Trà 1 và Sơn Trà 2 lấy 

nước từ hai con suối Sơn Trà 1 và Sơn Trà 2 bằng hệ thống ñập dâng 

tự chảy rồi cấp vào hệ thống cấp nước của quận. 
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Hình 1.3. Trạm cấp nước Sơn Trà (cao trình 7,5 - 10,1m) 

 Trạm Sơn Trà 1 diện tích khoảng: 2.000m2 (50m x 40m). 

 Trạm Sơn Trà 2 diện tích khoảng: 4.000m2 (80m x 50m). 

 Công suất thiết kế                         : 9.000m3/ng.ñ 

Mạng lưới ñường ống:  

 + Đường ống cấp 2: ñường ống nhựa D500, D300 chạy dọc 

trên các tuyến ñường  chính của phường: ñường Ngô Quyền, Yết 

Kiêu, Trần Quốc Toản. 

 + Đường ống cấp 3: ñường ống nhựa D200, D150, D100 chạy 

dọc các tuyến ñường phân bố ñến các ñiểm tiêu thu nước.  
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Hình 1.4. Mặt bằng dự án 

1.2.1.2 Hiện trạng hệ thống thoát nước: 

 

CHƯƠNG 2 – NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI PHƯỜNG 

THỌ QUANG ĐẾN NĂM 2020 

2.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội ñến năm 2020: 

2.1.1.1 Mục tiêu kinh tế xã hội ñề ra: 

2.1.1.2 Quy mô dân số dự kiến: 

2.1.1.3 Công nghiệp và du lịch: 

2.1.1.4 Hạ tầng kĩ thuật: 

2.2 ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 

2.3 NHU CẦU DÙNG NƯỚC ĐẾN NĂM 2020 
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2.3.1 Phạm vi, giới hạn và quy mô cấp nước: 

2.3.2 Nhu cầu dùng nước: 

2.3.2.1 Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt của dân cư: 

2.3.2.2  Nhu cầu dùng nước của các khu công nghiệp: 

2.3.2.3 Nhu cầu dùng nước cho các công trình công cộng: 

2.3.2.4 Lưu lượng nước tưới cây, rửa ñường: 

2.3.2.5 Lượng nước rò rỉ, dự phòng: 

2.3.2.6 Lưu lượng nuớc dùng cho  chữa cháy: 

2.3.2.7 Tổng lưu lượng tính toán  QHT 

2.3.2.8 Công suất trạm xử lý: 

2.3.2.9 Xác ñịnh nhu cầu dùng nước theo giờ: 

2.3.2.10 Xác ñịnh thể tích bể chứa nước: 

2.3.3 Phương án cấp nước cho phường: 

2.3.3.1 Sự cần thiết phải ñầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cấp 

nước phường 

2.3.3.2 Nguồn nước: 

2.3.3.3 Phương án cấp nước cho phường: 

 

CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN C ẤP NƯỚC 

3.1 TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 

3.1.1 Phương án vạch tuyến mạng lưới cấp nước: 

3.1.1.1 Nguyên tắc vạch tuyến: 

3.1.1.2 Phương án tuyến 

A. Phương án 1 

  -  Mạng lưới lấy nước: nhà máy nước Sơn Trà 

- Tuyến ống cấp 1: Đi từ nhà máy nước Sơn Trà ñi qua các nút 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10-tuyến ống cấp 1 ñi dọc theo ñường Ngô Quyền. 
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 - Tuyến ống cấp dưới: xuất phát từ tuyến ống cấp trên ñi ñến các 

hộ tiêu thụ nước. 

 - Chi tiết thể hiện trên bản vẽ sơ ñồ tuyến phương án 1. 
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Hình 2.2 Phương án vạch tuyến 1 

 

B Phương án 2 

-  Mạng lưới lấy nước: nhà máy nước Sơn Trà 

 - Tuyến ống cấp 1: 

 + Đi từ nhà máy nước Sơn Trà ñi qua các nút 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 + Đi từ nhà máy nước Sơn Trà ñi qua các nút 1, 22, 21, 20, 19, 18. 

 - Tuyến ống cấp dưới: xuất phát từ tuyến ống cấp trên ñi ñến các 

hộ tiêu thụ nước. 

- Chi tiết thể hiện trên bản vẽ sơ ñồ tuyến phương án 2. 
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Hình 2.3 Phương án vạch tuyến 2 

3.1.2 Tính toán thủy lực mạng lưới bằng phần mềm Epanet. 

3.1.2.1 Giới thiệu phần mềm Epanet: 

31..2.2 Tính toán thủy lực mạng lưới. 

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

B. Tính toán thủy lực khi cháy sảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất: 

3.1.3 So sánh lựa chọn phương án mạng lưới:  

3.1.3.1 Chi phí xây dựng: 

Mạng lưới ñường ống bao gồm các vật liệu, thiết bị sau: 
- Đường ống có các van khoá ñể ñiều chỉnh các van D ≥ 200 ñược 

xây hố ga quản lý. 

- Đường ống D < 200 thì các hố van ñược ñặt dọc ñể quản lý. 

- Tại nút có ñồng hồ kiểm soát lưu lượng, áp lực mạng lưới. 

- Trên ống cấp II ñặt các trụ cứu hoả theo quy ñịnh. 
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- Phụ tùng ñường ống tuỳ theo ñường kính ñể lắp ñặt cho phù hợp. 

- Tại các ñiểm cao ñặt van xả khí, các ñiểm thấp ñặt van xả cặn. 

- Theo kết quả tính toán thủy lực ta có chiều dài và ñường kính ống. 
 

a) Khái toán mạng lưới phương án  

STT 
Loại 

ống 

Đ.kính 

(mm) 

C.dài 

(m) 

 

Đơn giá 

(ñ/m) 

 

Thành tiền 

1 Nhựa 75 1757,6 35000  61.516.000 

2 Nhựa 100 4482 48000  215.136.000 

3 Nhựa 150 4851,6 70000  339.614.000 

4 Nhựa 200 3260,8 120000  342.380.000 

5 Nhựa 250 1718,7 120000  206.244.000 

6 Nhựa 300 1573,7 140000  220.318.000 

7 Nhựa 400 920,4 195000  179.470.000 

Chi phí ñường ống 1.564.678.000 

Chi phí phụ tùng 625.871.000 

Chi phí nhân công 469.403.000 

Tổng kinh phí 2.659.952.000 

 

b) Khái toán mạng lưới phương án 2 

STT Loại ống 
Đ.kính 

(mm) 

C.dài 

(m) 

 

Đơn giá 

(ñ/m) 

 

Thành tiền 

1 Nhựa 50 603,4 25000 15.085.000 

2 Nhựa 75 1336,5 35000 46.778.000 

3 Nhựa 100 4698 48000 225.504.000 
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4 Nhựa 150 6855 70000 479.850.000 

5 Nhựa 200 1929 120000 202.545.000 

6 Nhựa 250 1905,8 120000 228.696.000 

7 Nhựa 300 3139,3 140000 439.502.000 

8 Nhựa 350 112,5 165000 18.563.000 

Chi phí ñường ống 1.641.438.000 

Chi phí phụ tùng 656.575.000 

Chi phí nhân công 492.431.000 

Tổng chi phí 2.790.444.000 

Chi phí phụ tùng trên mạng lưới = 40% chi phí ñường ống  

Chi phí nhân công = 30% chi phí ñường ống  

Xét về mặt chi phí xây dựng ñường ống thi phương án 1 tối ưu hơn. 

3.1.3.2 Về mặt thủy lực: 

a) Phương án 1:  

- Áp lực dư nhỏ nhất vào giờ dùng nước lớn nhất (7h sáng ) là 

22,38 (m) – áp lực máy bơm tương ứng là 43,58 (m). 

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

(7h sáng) là 10,62 (m) – áp lực máy bơm tương ứng 31,9 (m). 

b) Phương án 2: 

- Áp lực dư nhỏ nhất vào giờ dùng nước lớn nhất (7h sáng ) là 

22,21 (m) – áp lực máy bơm tương ứng là 41,78 (m). 

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

(7h sáng ) là 10,42(m) – áp lực máy bơm tương ứng 30,83 (m). 

Nhận xét: 

Về mặt thủy lực phương án 2 tối ưu hơn phương án 1. Mặc 

khác phương án 1 chỉ có 1 tuyến ống cấp 1, phương án 2 có 2 tuyến 

ống cấp 1 nên khả năng ñảm bảo an toàn cấp nước phương án 2 hơn 

phương án 1. 
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3.1.3.3 Về ñiện năng tiêu thụ: 

Sơ bộ xác ñịnh ñiện năng tiêu thụ của hai phương án trong một 

ngày dùng nước lớn nhất bằng tính toán phần mềm epanet. 

Phươg án 1: Điện năng tiêu thụ trung bình 68,54 Kwh. 

Phương án 2: Điện năng tiêu thụ trung bình 70,55 Kwh. 

Xét về mặt ñiện năng phương án 1 có lợi hơn so với phương án 2. 

3.1.3.4 Quyết ñịnh lựa chọn phương án: 

Căn cứ trên phân tích các yếu tố quan trọng ñể lựa chọn 

phương án; về mặt lợi ích kinh tế: Phương án 1 lợi thế hơn phương 

án 2, nhưng chênh lệch là không lớn lắm. Nhưng xét về mặt thủy lực 

ñảm an toàn cấp nước thì phương án 2 hơn hẳn phương án 1. 

Để quyết ñịnh phương án nào tối ưu hơn ta xây dựng bảng 

chấm ñiểm từng phương án. 

Trọng số của các yếu tố chi phí xây dựng, thủy lực, ñiện năng 

lần lượt là 30%, 40%, 30%. 

Chấm ñiểm các yếu tố từng phương án, theo thang ñiểm 10, 

dựa trên sự chênh lệch giữa hai phương án và yếu tố khách quan của 

người chấm cụ thể như sau: 

  + Chi phí xây dựng: Phương án 1 ÷ 10 ñiểm; phương án 2 ÷ 

9,5 ñiểm. 

  + Thủy lực: Phương án 1 ÷ 8 ñiểm; phương án 2 ÷ 10 ñiểm 

  + Điện năng: Phương án 1 ÷ 10 ñiểm, phương án 2 ÷ 9,7 ñiểm 

Chấm ñiểm phương án: PA1 = 10x30% + 8x40% + 10x30% = 

9,2 (ñiểm) 

Chấm ñiểm phương án 2: PA2 = 9,5x30% + 10x40% + 

9,7x30% = 9,76 (ñiểm) 

Vậy: Phương án tuyến số 2 là phương án tối ưu. 
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3.2 TÍNH TOÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 

A. KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

3.2.1 Chọn vị trí ñặt tr ạm xử lý 

3.2.2 Nguồn nước  

3.2.3 Chọn dây chuyền công nghệ: 

B. TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

3.2.4 Thiết bị pha chế hóa chất 

3.2.4.1 Bể hòa trộn phèn:  

3.2.4.2 Bể tiêu thụ: 

3.2.4.3 Thiết bị pha chế vôi sữa: 

3.2.5  Ngăn tiếp nhận: 

3.2.6. Bể tr ộn ñứng và ngăn tách khí : 

3.2.6.1 Tính toán bể trộn ñứng: 

3.2.6.2 Tính toán ngăn tách khí: 

3.2.7 Bể phản ứng có lớp cặn lơ lững kết hợp bể lắng ngang thu 

nước bề mặt:  

3.2.7.1 Bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng: 

3.2.7.2 Bể lắng ngang thu nước ở bề mặt 

3.2.8 Bể lọc 

3.2.8.1 Chọn các thông số tính toán:  

3.2.8.2 Tính toán bể lọc nhanh: 

3.2.9 Trạm khử trùng  

3.2.10 Sân phơi cát:  

3.2.11 Kho dự tr ữ phèn 

3.2.12 Kích thước công trình ñơn vị trong tr ạm xử lý 
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

4.1 KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG 

4.1.1 Khái toán xây dựng hệ thống cấp nước 

4.1.1.1 Giá thành xây dựng mạng lưới ñường ống 

4.1.1.2 Giá thành xây dựng bể chứa nước sạch 

4.1.1.3 Giá thành xây dựng trạm bơm cấp II 

4.1.1.4 Giá thành xây dựng công trình thu và trạm bơm cấp I 

4.1.1.5 Giá thành xây dựng,ngăn tiếp nhận, bể trộn ñứng và ngăn 

tách khí 

4.1.1.6 Giá thành xây dựng bể phản ứng bể lắng ngang 

4.1.1.7 Giá thành xây dựng bể lọc 

4.1.2 Khái toán chi phí quản lí vận hành.  

4.1.2.1 Chi phí ñiện năng : 

4.1.2.2 Chi phí hóa chất công nghệ trạm xử lí: 

4.1.2.3 Chi phí lương vận hành cho nhân công: 

4.1.2.4 Chi phí sữa chữa và khấu hao tài sản cố ñịnh: 

4.1.2.5 Tổng giá thành  quản lý hệ thống cấp nước trong 1 năm: 

4.1.3 Khái toán doanh thu hằng năm 

4.2 PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH  

4.2.1 Phân tích kinh tế: 

   Phân tích kinh tế này ñược tính toán theo lãi suất cơ bản với hệ 

số chiết khấu i = 10 %. 

4.2.1.1 Các thông số tính toán  

  Tổng mức ñầu tư xây dựng K = 42761 x 106 (ñ) – thời gian thi 

công hoàn thành công trình dự kiến 1 năm. 

   Tổng chi phí quản lí vận hành  hằng năm bao gồm các chí phí 

ñiện năng, hóa chất, lương nhân công quản lí và chi phí sữa chữa là: 
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       Ct = ( 961,68 + 495,2 + 771,1+ 2137,8) x 106 = 4365,8 x 106 (ñ) 

  Tổng thu nhập hằng năm là: Bt = 15.481,2 x 106 (ñ) 

4.2.1.2 Xác ñịnh các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án 

  a. Thời gian hoàn vốn Thv: 

  - Thời gian hoàn vốn của dự án là thời gian tại năm ñó ta thu 

hồi lại vốn ñầu tư ban ñầu xây dựng công trình tức là tại năm ñó ta 

có: hiệu luỹ tích (Bt - Ct)=0 

- Thời gian hoàn vốn của dự án ñược xác ñịnh theo công thức:  

         ( ) ( )∑∑
= +

=
+
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  Trong ñó: 

  i: Lãi  suất chiết khấu, i= 10% (lãi suất vay ưu ñãi ). 

   T: Đời kinh tế của dự án T= 10  năm. 

   Rt: Lãi ròng tại năm thứ t, Rt  = Bt -  Ct 

   Với: Bt: hiệu ích thu về năm thứ  t. 

          Ct: chi phi quản lý khai thác năm thứ t. 

  - Kết quả tính toán xem phụ lục 

  - Từ bảng kết quả tính toán ở phụ lục ta xác ñịnh ñược thời 

gian hoàn vốn: 

     Thv= 3,5 năm. 

  b. Tính chỉ tiêu giá trị lãi ròng theo hiệu giá thuần (NPV) 

  Giá trị hiện rại ròng (NPV) là tổng ñại số của chi phí và lợi 

ích trong suốt ñời hoạt ñộng của dự án mà ñã ñược hiện tại hóa. 

Hiện tại hóa tức là giá trị của ñồng tiền ñã ñược qui về  năm cơ bản. 

  Chỉ tiêu NPV ñược xác ñịnh theo công thức: 
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 c. Tính chỉ số lợi ích trên chi phí  (Bt/Ct) 

Đây là tỷ số lợi ích chia cho chi phí ( bao gồm chi phí ñầu tư 

và chi phí khai thác) trong suốt ñời hoạt ñộng của dự án và ñã ñược 

hiện ñại hoá: 
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 d. Tính chỉ tiêu suất thu hồi nội bộ EIRR 

  Với vai trò là nhà ñầu tư thì việc huy ñộng vốn ñầu tư cho dự 

án là rất cần thiết, trên thực tế phải vay lãi suất của các tổ chức phi 

chính phủ hoặc lãi suất của ngân hàng hoặc lãi suất của trái phiếu. 

Do ñó chủ ñầu tư cần phải nghiên cứu phân tích ñể chọn một lãi 

suất thích hợp ñể ñầu tư dự án sao cho không bị thua lỗ. Mặt khác 

trong phân tích phương án thì nguồn vốn xây dựng và lãi suất vay 

mượn vẫn chưa biết ñược, nên việc phân tích chọn lãi suất hợp lý 

chỉ mang tính nội bộ. Do vậy gọi là phân tích thu hồi nội bộ và 

ñược ñánh giá qua suất thu hồi nội bộ EIRR. 

  Suất thu hồi nội bộ EIRR là  một tỷ lệ % giả ñịnh sao cho 

NPV = 0. 

  Xác ñịnh EIRR theo một trong hai cách sau ñây: 

  - Cách 1: + Giả thiết các giá trị i% ñể tính NPV. 
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                         + Vẽ ñồ thị (NPV~i%), tại chỗ ñồ thị cắt trục hoành i% 

tức là (NPV = 0), ta xác ñịnh ñược EIRR                        
  - Cách 2: + Nội suy bậc 1 theo tam giác ñồng dạng. Tại chỗ  
NPV ñổi  dấu từ  (+)  sang  (-). 
            Ứng với NPV mang dấu (+) ta có một chỉ số  i1%. 
        Ứng với NPV mang dấu (-) ta có một chỉ số i2%. 

    ( )
21
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NPVNPV
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       Vậy ta có các chỉ tiêu kinh tế của dự án như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 NPV 106 ñ 25.538,3 

2 EIRR % 22,2 

3 B/C  1,37 

4 NPV/K  0,59 

5 Thv năm 5,2 

(Kết quả tính toán xem phụ lục 23 - 28) 

4.2.2 Phân tích tài chính dự án 

  Phân tích tài chính ñược tiến hành trên quan ñiểm của cơ quan 

thực thi dự án trong giai ñoạn thực hiện của mình. Trong báo cáo khả 

thi này Phân tích Dự án ước tính theo giá thị trường ñược so sánh với 

lợi ích của Dự án ño bằng lợi nhuận thực tế thu ñược từ việc bán ñiện 

của dự án. 

  Các chỉ tiêu tài chính ñược xem xét là: 

• Lợi nhuận qui về hiện tại NPV 

• Chỉ tiêu hoàn vốn tới hạn về tài chính EIRR. 

• Tỷ số lợi nhuận và chi phí B/C. 

• Thời gian hoàn vốn: Thv 

  Các chỉ tiêu tài chính trên ñây ñược tính theo hai quan ñiểm: 
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  Các chi phí về thuế như sau: 

  - Thuế tài nguyên: 2% tính trên tổng doanh thu. 

          Ci thuế tài nguyên = 0,02 * Bi  

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% lãi ròng. 

    Ci
thuế thu nhập = 0,25 * (Bi – 0,03*K - CQLVH ) 

 Vậy ta có các chỉ tiêu tài chính dự án như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 NPV 106 ñ 4.405 

2 EIRR % 14,4 

3 B/C  1,05 

4 NPV/K  1,89 

5 Thv năm 8,4 

 

4.3 NHẬN XÉT  

  Qua phân tích kinh tế tài chính dự án, các chỉ tiêu phân tích 

kinh tế tài chính, luận văn chọn theo phương án 2 cho thấy ñây là 

một dự án có tính khả thi về kinh tế và tài chính.  
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

  1. Kết luận: 

+ Hệ thống cấp nước phường Thọ Quang, quận Sơn Trà luận 

văn chọn theo phương án 2 ñảm bảo cung cấp lượng nước 

12.000m3/ngñ cho nhu cầu phường. Với kinh phí ñầu tư ban ñầu cho 

toàn bộ hệ thống cấp nước khoảng trên 42 tỷ VNĐ, hệ thống cấp 

nước ñảm bảo ñáp ứng ñầy ñủ lưu lượng và áp lực cho toàn bộ 

phường Thọ Quang ñến năm 2020 và ñảm bảo ñem lại lợi ích kinh tế 

cho phường. 

 + Khi ñi vào hoạt ñộng, hệ thống cấp nước mang một ý nghĩa 

vô cùng quan trọng bởi từ ñây toàn bộ dân cư phường chính thức 

ñược sử dụng nước sạch qua xử lý từ hệ thống cấp nước và chỉ phải 

trả  tiền sử dụng nước theo quy ñịnh. Đây là dự án có ý nghĩa kinh tế, 

xã hội quan trọng, ñáp ứng nhu cầu dùng nước của các hộ dân trong 

khu vực dự án tới năm 2020, ñồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng cấp 

nước, thúc ñẩy phát triển kinh tế, xã hội và thu hút ñầu tư. 

 + Luận văn ñã nghiên cứu và giải quyết một cách khá chi tiết, 

ñầy ñủ nhằm tối ưu hóa mạng lưới cấp mước phường Thọ Quang 

trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2020. Từ việc phân tích ñánh giá và 

lựa chọn nguồn nước ñến việc tính toán sơ bộ về hệ thống các công 

trình thu nước, xử lý nước, vạch tuyến mạng lưới ñường ống cấp 

nước, v.v. 

 Ngoài ra, trong luận văn ñã ñề cập ñến phương pháp mới trong 

tính toán mạng lưới cấp nước - sử dụng chương trình EPANET là 

chương trình phần mềm máy tính do tổ chức Bảo vệ môi trường của 

Mỹ phát triển. 
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 Tuy nhiên, do ñiều kiện hạn chế về thời gian cũng như tài liệu, 

thông tin thu nhập, trong luận văn còn có những hạn chế sau: 

- Các công trình trong hệ thống cấp nước, mạng lưới phân phối 

cho toàn thành phố chỉ mới tính toán, dự kiến sơ bộ, chưa ñi vào tính 

toán chi tiết. 

- Khi áp dụng vào thực tế nếu ñủ thời gian và thông tin cần 

thiết thì những hạn chế này sẽ ñược khắc phục. 

2. Kiến nghị: 

Để ñảm bảo ñáp ứng nhu cầu về nguồn nước cho phường Thọ 

Quang, nhất thiết phải nghiên cứu xây dựng thêm tuyến ñường ống 

nước thô, dẫn nước về nhà máy và tìm ra nguồn nước mới ñể ñảm 

bảo cung cấp lâu dài.  

Đối với các công trình khác trong hệ thống gồm trạm xử lý và 

mạng lưới ñường ống phân phối, từng bước xây dựng và hoàn chỉnh 

trên cơ sở quy hoạch chung nhằm ñảm bảo phân phối nước theo nhu 

cầu ñến tất cả các khu vực trên ñịa bàn là rất cần thiết. 

Khi xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước, lượng nước sử dụng 

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

Do ñó ñể ñảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, cần thiết phải ñầu 

tư toàn bộ hệ thống thoát nước ñô thị. Việc xây dựng ñồng bộ hệ 

thống cấp và thoát nước cũng là vấn ñề thiết yếu. 

Việc ñảm bảo an toàn vệ sinh cho nguồn nước là vấn ñề thiết yếu. Để 

ñảm bảo vệ sinh cho nguồn nước cần phải tăng cường các biện pháp 

quản lý. 


