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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu 

Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nằm ở vùng ven biển 

miền Trung Việt Nam là một ñô thị cổ ñã ñược UNESCO công nhận 

là “Di sản văn hoá thế giới” vào tháng 12 năm 1999, là một quần thể 

di tích văn hoá - lịch sử có giá trị lớn. Ngày 29 tháng 01 năm 2008 

Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 10/2008/NĐ-CP thành lập thành 

phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam.  

Hiện nay Thành phố ñang phải ñối mặt với những thách thức lớn 

của tình trạng ô nhiễm môi trường. Một trong những nguyên nhân 

chính là hệ thống thoát nước hiện có bị hư hỏng nhiều, một số khu 

vực chưa có cống thoát nước, tình trạng ngập úng khi mưa và các loại 

nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, bệnh viện... chưa ñược 

xử lý, xả thẳng ra nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ 

quan ñô thị, ảnh hưởng trực tiếp ñến sức khoẻ cộng ñồng cũng như 

du khách, không khuyến khích ñược lượng khách du lịch và làm 

giảm nguồn thu từ dịch vụ du lịch của thành phố. Việc thu gom và xử 

lý nước thải là vấn ñề thiết thực và cấp bách hiện nay của thành phố 

Hội An. Do ñó cần phải có một kế hoạch ñầu tư xây dựng, cải tạo hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố Hội An. Đề tài: 

“Nghiên cứu cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước thành phố 

Hội An ñến năm 2020” rất cần thiết. 

2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

- Lựa chọn phương án mạng thu gom nước thải ñô thị về trạm xử 

lý. 

- Nghiên cứu cải tạo, mở rộng ñể nâng cao năng lực hệ thống 

thoát nước mưa chống úng ngập cục bộ trong ñô thị. 

- Tối ưu hóa hiệu quả về bảo vệ môi trường và hiệu quả ñầu tư. 
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- Áp dụng mô hình thoát nước bền vững phù hợp với quy hoạch 

chung ñô thị.  

3. Nội dung nghiên cứu: 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt và sản xuất 

- Hệ thống thoát nước mưa 

- Áp dụng mô hình thoát nước bền vững cho ñô thị 

4. Phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả 

ñạt ñược: 

Phạm vi nghiên cứu:  

Đề tài này tính toán thiết kế dựa trên số liệu ñiều ta thực tế và 

theo ñịnh hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành 

phố Hội An ñến năm 2020. 

Nghiên cứu cải tạo, mở rộng hệ thống thoát nước (gồm nước thải 

và nước mưa) của thành phố Hội An trong phạm vi: 06 phường nội thị 

và 01 xã. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu tài liệu: Thu thập, phân tích, ñánh giá và tổng hợp 

số liệu liên quan ñến ñề tài.  

- Xác ñịnh kích thước ñường ống thoát nước bằng phương pháp 

cường ñộ giới hạn, sử dụng phần mền Hwase ñể tính toán thủy lực 

ống. Kiểm tra kết quả tính toán thoát nước mưa bằng mô hình thủy 

lực SWMM. Trên cơ sở nghiên cứu khoa học, thực tiễn ñề xuất các 

phương án thoát nước cho thành phố 

Kết quả ñạt ñược: 

- Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước, tìm hiểu các nguyên 

nhân gây ô nhiễm môi trường thành phố Hội An, ñề xuất các phương 

án lựa chọn hệ thống và giải pháp công nghệ phù hợp với ñịnh hướng 

phát triển của thành phố nhằm ñảm bảo thoát nước ổn ñịnh bền vững 

với môi trường. 
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- Nghiên cứu, tính toán và bố trí mạng lưới thoát nước và thoát 

nước bền vững cho ñô thị 

- Giúp các nhà quản lý có kế hoạch ñầu tư và giải pháp thoát 

nước. 

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

- Góp phần vào việc thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải khu thành phố Hội An (gồm 06 phường nội thị và 01 xã) từ ñó 

góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, cải thiện tài nguyên nước 

ngày càng tốt hơn. 

- Hạn chế việc xả thải bừa bãi làm suy thoái và ô nhiễm tài 

nguyên nước. 

- Trong luận văn còn vận dụng các ñiều kiện cụ thể của thành 

phố Hội An ñể xác ñịnh nhu cầu thoát nước cho các ñối tượng sử 

dụng phù hợp với thực trạng hiện nay cũng như quy hoạch của toàn 

thành phố ñến năm 2020.  Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ là những 

cơ sở thực tiễn góp phần vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội thành phố Hội  An. 

- Đề tài sẽ ñược nghiên cứu và bổ sung ñể phát triển cho các khu 

dân cư trên ñịa bàn thành phố và toàn quốc. 

Tuy nhiên, trong ñiều kiện còn hạn chế về trình ñộ năng lực, thời 

gian nghiên cứu cũng như giới hạn về số liệu, thông tin nên mặc dù 

tác giả ñã cố gắng tận dụng tốt những thông tin ñã tiếp cận, áp dụng 

phương pháp mới nhất hiện nay ñể tính toán thủy lực mạng lưới cấp 

nước song ñề tài vẫn còn nhiều hạn chế cần ñược nghiên cứu hoàn 

thiện hơn khi ứng dụng vào thực tiễn. 

6. Cấu trúc của luận văn : 

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

văn sẽ ñược thực hiện với các nội dung chính như sau: 
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- Chương 1: Tổng quan và ñánh giá hiện trạng hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải của thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam 

- Chương 2: Quy hoạch xây dựng và lựa chọn hệ thống thoát 

nước thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ñến năm 2020. 

- Chương 3: Nghiên cứu, tính toán ñề xuất phương án mạng thoát 

nước thải và ứng dụng phần mền Hwase tính toán ñường ống thoát 

nước thải thành phố ñến năm 2020. 

- Chương 4: Nghiên cứu ứng dụng các chương trình tính toán 

thoát nước mưa và ñề xuất giải pháp thoát nước bền vững cho ñô thị 

Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ HI ỆN TRẠNG 

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI         

THÀNH PHỐ HỘI AN 

1.1. Vị trí ñịa lý 

Thành phố Hội An là một thành phố của tỉnh Quảng Nam, thuộc 

vùng ñồng bằng ven biển Miền Trung, nằm cách thành phố Đà Nẵng 

30km về phía Nam theo tỉnh lộ 607, cách thành phố Tam Kỳ 50 km 

về phía Nam, ranh giới xác ñịnh: phía Bắc và phía Tây giáp huyện 

Điện Bàn. Phía Nam giáp huyện Duy Xuyên. Phía Đông giáp biển 

Đông 

Vị trí ñịa lý ñược xác ñịnh theo tọa ñộ ñịa lý từ 15015’26’’ ñến 

15055’15’’v ĩ ñộ Bắc và từ 108017’08’’ ñến 108023’10’’ kinh ñộ 

Đông. 

1.2. Điều kiện khí hậu và thủy văn 

1.3. Địa hình 

1.4. Đặc ñiểm  ñịa chất 

1.5. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 
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Thành phố Hội An có 13 ñơn vị hành chính, gồm 9 phường và 4 

xã. Tổng diện tích tự nhiên thành phố Hội An là 6.171,25 ha. Trong 

ñó các phường nội thị có diện tích 2.698,08 ha, các xã có diện tích 

3.478,17 ha.  

1.6. Hiện trạng hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi 

trường thành phố Hội An 

1.6.1 Hệ thống cấp nước 

1.6.2. Hệ thống thoát nước   

1.6.3.  Đánh giá hiện trạng thoát nước 
  Hiện nay tất cả nước thải và nước mưa ñược thu gom chung bởi 

hệ thống mương thu gom nước bẩn và ñổ trực tiếp vào sông Thu Bồn 

và sông Đế Võng. 

 

CHƯƠNG 2:  QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN           

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ HỘI AN           

TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 

2.1. Dự báo về dân số và lao ñộng 

2.1.1. Dự báo tăng trưởng dân số 

Đến năm 2020 dân số toàn thành phố là 161.000 người, trong ñó 

dân số nội thị là 125.875 người. Dân số ngoại thị 35.125 người. 

Tỷ lệ tăng dân số nội thị là 4,4% (trong ñó tăng tự nhiên là 1,0%, 

tăng cơ học là 3,4%). 

2.1.2. Dự kiến sử dụng lao ñộng trong các ngành nghề 

2.2. Định hướng quy hoạch phát triển thành phố Hội An ñến 

năm 2020 

Đến năm 2020, xây dựng, phát triển thành phố Hội An là thành 

phố loại II, trở thành ñô thị du lịch, trung tâm du lịch của khu vực và 

của quốc gia có sự gắn liền các ñô thị như Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ, 

v.v.. trở thành ñô thị: sinh thái, văn hoá, du lịch. 
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2.3. Chọn ñất phát tri ển ñô thị và phân khu chức năng 

2.3.1 Các hướng phát triển chủ yếu: 

2.3.2 Các khu chức năng: 

2.4. Định hướng bảo vệ các công trình văn hoá kiến trúc-nghệ 

thuật cổ 

2.5. Chính sách kiến trúc ñô thị 

2.6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Về nước thải sinh hoạt: 

Chọn hệ thống thoát nước bẩn riêng, nước mưa riêng hoàn toàn.  

Đến năm 2020 Xây dựng trạm xử lý số 1 tại thôn 4, xã Cẩm 

Thanh, công suất 16.000 m3/ngày ñêm và 01 trạm bơm trung chuyển. 

Từng khu công nghiệp tập trung sẽ xây dựng trạm xử lý riêng ñể 

xử lý ñạt tiêu chuẩn cho phép trước khi ñổ vào hệ thống chung 

2.7. Nghiên cứu ñề xuất các phương án mạng thoát nước 

thành phố Hội An ñến năm 2020 

2.7.1 Nghiên cứu, phân tích lựa chọn hệ thống thoát nước 

2.7.1.1 Các hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước là tổ hợp những công trình thiết bị và các 

giải pháp kỹ thuật ñược tổ chức ñể thực hiện nhiệm vụ thoát nước.  

2.7.1.2. Cơ sở nghiên cứu tính toán: 

2.7.1.3. Giải pháp quy hoạch thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 

2.7.2 Kết luận 

Hệ thống thoát nước cho thành phố Hội An là hệ thống thoát nước 

riêng hoàn toàn bao gồm 2 mạng lưới ñường ống : 

- Mạng lưới ñường ống thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất bị 

nhiễm bẩn 

- Mạng lưới ñường ống thoát nước mưa. 
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CHƯƠNG 3:  NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN ĐỀ XUẤT 

PHƯƠNG ÁN MẠNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ ỨNG DỤNG 

PHẦN MỀN HWASE TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG THOÁT 

NƯỚC THẢI THÀNH PH Ố ĐẾN NĂM 2020 

3.1. Các số liệu cơ bản 

3.2. Xác ñịnh lưu lượng tính toán của khu dân cư 

3.3. Xác ñịnh lượng nước thải tính toán 

3.4. Xác ñịnh lưu lượng tập trung 

3.5. Lưu lượng nước thải sản xuất từ các xí nghiệp công 

nghiệp 

3.6.  Xác ñịnh lưu lượng riêng 

3.7. Lập bảng tổng hợp lưu lượng nước thải thành phố 

3.8. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt và sản xuất 

Tác giả ñưa ra 2 phương án vạch tuyến như sau: 

a. Phương án 1 (xem hình 3.2) 

- Bố trí 2 tuyến cống chính phân thành phố làm 2 khu vực và thu 

nước của 2 khu vực này: 2 tuyến chạy theo chiều Tây - Đông kéo dài 

tới trạm bơm chính rồi dẫn tới trạm xử lý. 

- Các tuyến cống nhánh ñược ñặt theo các trục ñường của thành 

phố, và tập trung nước thải về tuyến ống chính. 

- Nước thải từ khu công nghiệp ñược thu theo hệ thống thu nước 

riêng rồi tập trung xả và hệ thống thoát nước thành phố rồi xử lý 

cùng với nước thải sinh hoạt của thành phố. 

- Trạm xử lý ñược ñặt theo sát bờ sông, cuối nguồn nước. 

b. Phương án 2 (xem hình 3.3) 

Gống phương án 1, nhưng bố trí 1 tuyến ống chính chạy theo 

chiều Tây - Đông, ñặt dọc theo trục ñường thu toàn bộ nước thải của 

thành phố và kéo dài tới trạm bơm chính rồi dẫn tới trạm xử lý. 
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3.9. Tính toán diện tích các tiểu khu 

- Việc tính toán diện tích tiểu khu dựa trên các số liệu ño ñạc trực 

tiếp trên bản ñồ quy hoạch. 

- Việc phân chia các ô thoát nước dựa vào sơ ñồ mạng lưới với 

60 Tiểu khu vực, với 449 ha (xem bảng 3.7) 

3.10. Xác ñịnh lưu lượng tính toán cho từng ñoạn ống 

Lưu lượng tính toán: sử dụng chương trình Mcrosoft Excel, ñây 

là chương trình tính thông dụng, thích hợp với các bài toán lập bảng 

tính. Kết quả cho phương án 1 và phương án 2 ñược tổng hợp phần 

phụ lục 01 

3.11. Xác ñịnh tuyến cống chính và các tuyến ống kiểm tra 

3.12. Tính toán ñộ sâu ñặt cống ñầu tiên 

Độ sâu ñặt cống nhỏ nhất của tuyến cống tính toán: 

H = h + Σ( i1L1+ i2L2) + Zñ - Z0 + ∆d (m)  (3.22) 

Hình 3.4 Sơ  ñồ tính toán ñộ sâu chôn cống ñầu tiên 

3.12.1.  Tính toán ñộ sâu chôn cống ñầu tiên của phương án 1 

3.12.2. Tính toán ñộ sâu chôn cống ñầu tiên của phương án 2 

Độ sâu ñặt cống ñầu tiên của tuyến cống chính và tuyến kiểm tra 

của hai phương án tính theo công thức (3.22) 

Kiểm tra  thoả mãn ñộ sâu chôn cống ñầu tiên của tất cả các 

tuyến theo TCVN 7957-2008 

3.13. Tính toán thuỷ lực mạng nước thải  

Z ®

i2

i1

h

Z 0

d

H

L 1 L2
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Công cụ tính toán: ứng dụng “Phầm mền thiết kế thoát nước ñô 

thị Hwase 3.1 của PGS.TS Trần Đức Hạ và KS. Nguyễn Hữu Hòa - 

Trường Đại học Xây dựng - Hà Nội” 

3.13.1. Giới thiệu phần mền Hwase phiên bản 3.1 

Hwase 3.1 là phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế hệ thống thoát 

nước ñược phát triển dưới dạng các mô ñun, mỗi mô ñun là một công 

cụ giúp cho các cán bộ nghiên cứu, thiết kế chuyên ngành nước trong 

quá trình tính toán và thiết kế hệ thống thoát nước. 

Một số khả năng chính hiện nay của chương trình: 

- Tính toán thuỷ lực các tuyến cống thoát nước thải, nước mưa; 

- Tra các yếu tố thuỷ lực của các loại cống thoát nước với các chế 

ñộ chảy ñầy và không ñầy; 

- Tính toán khả năng chuyển tải của các tuyến cống cũ; 

- Tính toán mức ñộ xử lý nước thải cần thiết với ba trường hợp 

xả nước thải sau xử lý ra sông, hồ và ra hồ rồi tiếp tục ñược bơm ra 

sông; 

- Kết quả tính toán thuỷ lực và việc thể hiện (xuất) các bản vẽ 

trắc dọc tuyến cống thoát nước bằng AutoCAD; 

Các kết quả tính toán ñược xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam, phù hợp với ñiều kiện Việt Nam (theo sách hướng 

dẫn sử dụng phần mềm). 

3.13.2. Tra thủy lực cống thoát nước thải  

Để tra thuỷ lực cống thoát nước thải sinh hoạt, người dùng nhập 

vào lưu lượng tính toán của mỗi ñoạn cống, sau ñó chọn ñường kính, 

ñộ dốc thiết kế. 

 Với ống, cần thiết kế ñộ dốc ñể ñạt vận tốc không lắng. Vận tốc 

không lắng theo TCVN 7957:2008 về ñộ dốc tối thiểu imin, tốc ñộ nhỏ 

nhất Vmin của cống thoát nước ñô thị. 
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 Khi nghiên cứu tính toán thủy lực mạng thoát nước (sinh hoạt 

và sản xuất)  áp dụng vào thành  phố Hội An có nhận xét: 

- Các ñoạn ñầu của mạng lưới thoát nước vì phải theo qui ñịnh về 

ñường kính nhỏ nhất, mặc dù lưu lượng không lớn (theo TCVN 

7957:2008 về ñường kính tối thiểu Dmin) cũng phải dùng ống ñường 

kính 300 mm (ñối với ống nhựa tổng hợp). Đối với trường hợp này 

mặc dù không ñảm bảo ñược ñiều kiện về vận tốc (V ≥ 0.7m/s) ñể 

tránh lắng cặn, những ñoạn ñầu của mạng lưới người ta bố trí thêm 

các giếng rửa ñể rửa giếng theo ñịnh kì. 

- Khi tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước tại một số ñiểm 

tính toán của mạng lưới có ñộ sâu chôn ống quá lớn (H > 6 m) do vậy 

ñể khắc phục ta phải dùng bơm. Chọn nhiều phương án ñể so sánh 

xem trường hợp nào thích hợp hơn về kinh tế, kỹ thuật và quản lý 

vận hành ñơn giản. 

3.13.3. Kết quả tra thủy lực 02 phương án ñược tổng hợp phần 

phụ lục 01:  

3.14. Phân tích khái toán kinh tế mạng lưới thoát nước sinh 

hoạt sản xuất, chọn phương án thoát nước thải sinh hoạt và sản 

xuất 

Sau khi khái toán kinh phí các hạng mục công trình và quản lý  

tổng hợp bảng 3.12. 

Bảng 3.12. bảng so sánh phương án 

TT Chỉ tiêu ñánh giá Đơn vị 
Phương 

án 1  

Phương 

án 2  

1 Giá thành xây dựng mạng lưới triệu ñồng 10.969 7.258

2 Chi phí quản lý mạng lưới triệu ñồng 1.837 1.216

3 
Giá thành vận chuyển 1 m3 

nước thải 
ñồng 371 210
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Lựa chọn phương án: 

Qua phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hai phương án ta 

thấy: 

Phương án 1 có giá thành xây dựng mạng lưới, chi phí quản lý 

mạng lưới, giá thành vận chuyển 1m3 nước thải ra khỏi thành phố ñến 

trạm xử lý ñều lớn hơn nhiều so với phương án 2. Chiều dài tuyến 

ống phương án 2 ngắn hơn nên việc quản lý mạng lưới ñơn giản. Từ 

những phân tích, ñánh giá trên, so sánh 2 phương án ta thấy phương 

án 2 là có lợi hơn cả. Do ñó ta chọn phương án 2 ñể xây dựng mạng 

lưới thoát nước cho thành phố Hội An. 

 

CHƯƠNG 4:  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC               

CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THOÁT N ƯỚC MƯA VÀ           

ĐỀ XUẤT  GIẢI PHÁP THOÁT N ƯỚC BỀN VỮNG CHO           

ĐÔ THỊ  HỘI AN, T ỈNH QUẢNG NAM 

Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước mưa thực hiện theo hai 

bước:  

- Bước 1: Xác ñịnh cơ bản kích thước công trình bằng phương 

pháp cường ñộ giới hạn. Công cụ tính toán có thể dùng: tính thử dần 

trực tiếp từ công thức, bảng tra có sẵn, ñồ thị lập sẵn, lâp trình máy 

tính. Việc tính toán thủy lực khu vực nghiên cứu, tác giả sử dụng 

Phầm mền thiết kế thoát nước ñô thị Hwase 3.1; 

- Bước 2: Kiểm tra kết quả tính toán ở bước 1 bằng mô hình 

SWMM của Mỹ, nếu cần thiết thì ñiều chỉnh kết quả ở bước 1. 

4.1. Nguyên tắc vạch tuyến và quy hoạch mạng lưới thoát 

nước mưa 

Căn cứ các tài liệu cơ bản và quy hoạch phát triển thành phố Hội 

An ñến năm 2020. 
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 Phạm vi nghiên cứu thoát nước mưa ñược phân thành 60 tiểu lưu 

vực, ñược chia thành 14 khu vực, với 14 cống xả thoát trực tiếp ra 

sông Hội An và sông Đế Võng. Các khu vực thoát nước mưa của khu 

vực nghiên cứu hầu hết có diện tích tính toán nhỏ hơn 150 ha, ñịa 

hình dốc thuận lợi cho việc thoát nước mưa. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu xác ñịnh dòng chảy 

Các phương pháp xác ñịnh dòng chảy ñô thị có thể chia thành 2 

nhóm: phương pháp truyền thống và phương pháp mô hình toán hiện 

ñại. 

4.2.1. Phương pháp truyền thống 

Dựa trên mô hình diễn toán dòng chảy tập trung, dòng chảy ổn 

ñịnh. Phương pháp này chỉ có thể xác ñịnh ñược lưu lượng ñỉnh (lưu 

lượng tối ña) không xác ñịnh ñược khối lượng dòng chảy. 

Trong các phương pháp thuộc nhóm truyền thống có một số ñược 

áp dụng khá rộng rãi như: Phương pháp cường ñộ giới hạn (Nga), 

phương pháp thích hợp (Mỹ), mô hình Caquot (Pháp). Ở nước ta từ 

năm 1960 ñến nay áp dụng rộng rãi phương pháp cường ñộ giới hạn. 

4.2.2. Phương pháp mô hình tính toán hiện ñại 

Mô hình hệ thống thoát nước ñô thị phân bố theo không gian và 

thời gian. Phương pháp này không những có thể xác ñịnh lưu lượng 

ñỉnh mà còn xác ñịnh ñược tổng lượng dòng chảy. 

4.3. Phương pháp cường ñộ giới hạn 

4.3.1. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa. 

 Q =  q . C . F. n     (4.1) 

 4.3.2 Tần suất mưa P(%) và chu kỳ tràn ống PC (năm) 

 - Tần suất mưa P(%) là số lần lặp lại của trận mưa có cùng 

thời gian và cường ñộ. Những trận mưa có cường ñộ càng nhỏ thì số 

lần xuất hiện càng lớn. Tần suất mưa ñược xác ñịnh: 
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 (%)
n

m
P =      (4.2) 

 
P

PC

1= (năm)     (4.3) 

 Với ñô thị Hội An: Có 33 năm quan trắc (sử dụng trạm ño 

mưa Đà Nẵng từ năm 1978 ñến năm 2011 có n = 33) có sáu lần lặp 

lại trận mưa cùng thời gian có cường ñộ bằng hoặc lớn hơn cường ñộ 

của trận mưa ñã ñịnh (m = 6). 

 Vậy: %18
33

6 ===
n

m
P  chọn P = 20% 

  5100
20

11 === x
P

PC  năm 

 Khu vục nghiên cứu là Thành phố Hội An có là khu phố cổ 

và khu công nghiệp, chọn chu kỳ tràn cống PC = 5 năm. 

4.3.3. Cường ñộ mưa tính toán. 

Cường ñộ mưa tính toán q của thành phố Hội An ñược xác ñịnh 

theo mục 4.2.2 TCVN 7957:2008 ta có 

nbt

pCA
q

)(

)lg1.(

+
+=     (l/s-ha)  (4.4) 

4.3.4. Xác ñịnh thời gian mưa tính toán. 

Thời gian mưa tính toán ñược xác ñịnh: 

t = tm + tr + tc  (phút).   (4.5) 

4.3.5. Tính toán diện tích mặt bằng tuyến tính toán 

Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu tính toán thoát nước cho 

khu vực 1 với 24 tiểu lưu vực (từ lưu vực 1 ñến 24). Đây là khu vực 

quy hoạch giản dân của khu phố cổ, chưa có hệ thống thoát mước, 

cần ñược ñầu tư xây mới ñồng bộ. 
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4.4. Ứng dụng phầm mền thiết kế thoát nước ñô thị Hwase 

3.1 ñể tính thủy lực cống thoát nước mưa 

4.4.1. Chọn tuyến tính toán và ñộ sâu chôn chôn cống ñầu 

4.4.2. Nhập số liệu 

- Chọn số liệu ñịa phương: chọn trạm khí tượng gần nhất là trạm 

Đà Nẵng. 

- Nhập số liệu cho ñoạn cống. 

Sau khi nhập xong các thông số, ta bắt ñầu tính thủy lực “nạp” ñể 

chọn thông số thiết kế. Xuất dữ liệu sang Excel, Auto CAD và in ấn 

(theo sách hướng dẫn sử dụng phần mền Hwase). 

4.4.3. Kết quả  tính toán lưu lượng, thuỷ lực mạng lưới thoát n-

ước mưa 

 
Hình 4. 4 Kết quả tính thủy lực hệ tuyến cống thoát nước mưa 

4.5. Ứng dụng chương trình SWMM ñể kiểm tra khả năng 

thoát nước mưa lưu vực 1 (sau khi ñã tính thủy lực ở phần 4.4) 

4.5.1. Giới thiệu mô hình SWMM: 

SWMM (Storm Water Management Model) ñược xây dựng ở hai 

trường ñại học San Phansico và Florida (Mỹ) do cơ quan bảo vệ môi 

trường Hoa Kỳ (EPA) xây dựng từ năm 1971-1999 ñể mô phỏng chất 

và lượng nước của lưu vực thoát nước ñô thị và tính toán quá trình 

chảy tràn từ mỗi lưu vực bộ phận ñến cửa nhận nước của nó. 

4.5.2. Một số dữ liệu ñầu vào sử dụng cho chương trình 

SWMM: 
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4.5.2.1. Tiểu lưu vực (Subcatchments): 

Các thông số chính của tiểu lưu vực : 

- Độ dốc của tiểu lưu vực (Slope): khoảng 1m/1km (0,1%) khắp 

lưu vực, giá trị này tương ứng với toàn thể ñộ dốc của lưu vực.  

- Phần trăm không thấm (%Imper - Impervious): Tỉ lệ mặt phủ 

không thấm nước so với diện tích tiểu lưu vực, thông thường khoảng 

65% ở hầu hết các tiểu lưu vực do quá trình ñô thị hóa cao. Ngoài ra, 

ở những vùng có ñất tự nhiên như các công viên, ñất trồng cây nông 

nghiệp, ñất chưa ñô thị hóa thì có giá trị khoảng 5%. 

- Bề mặt không thấm nước (N-Imperv): n ≈ 0,05 

- Bề mặt thấm nước – bề mặt ñất (N-Perv): n ≈ 0,08 

- Bề mặt không thấm nước (Dstore-Imperv): khoảng 0,02 m. 

- Bề mặt thấm nước (Dstore-Prev): khoảng 0,05 m. 

4.5.2.2. Biên ñầu  vào: 

a. Tài liệu khí tượng: 

Trong vùng không có trạm khí tượng nên ta dùng trạm khí tượng Đà 

Nẵng với số liệu quan trắc từ năm 1978 ñến nay số liệu ñảm bảo tính 

liên tục và ñộ tin cậy cao.  

b. Mưa thiết kế: 

Mưa thiết kế ñược tính toán với tần suất ñảm bảo 20%. Để xác 

ñịnh mô hình mưa thiết kế, dựa vào kết quả số liệu quan trắc lượng 

mưa giờ xác ñịnh ñược cường ñộ mưa thiết kế trên lưu vực (chọn trận 

mưa bất lợi). 

 
Hình 4.6. Cường ñộ mưa thiết kế cho lưu vực 
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c. Biên mực nước triều, mực nước lũ: 

-  Biên triều: Với tiểu khu vực 1, ñường quá trình mực nước triều 

tại vị trí xả (cống xả 1) thấp hơn cao trình ñáy cống xả 1 là +1.40 m.  

Vì vậy mực nước triều  không ảnh hưởng ñến cống xả 1. 

- Biên lũ: Tiểu lưu vục 1 thoát nước mưa tại cống xả 1ra sông Đế 

Võng bắt nguồn từ Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam nên không 

ảnh hưởng lũ 

Tóm lại:  Tiểu lưu vực thoát nước 1, có cửa xả CX1 tính toán 

không ảnh hưởng ñến triều và lũ. 
 

 

Hình 4.7. Bản ñồ số liệu Tiểu lưu vực1 

4.5.3. Kết quả chạy chương trình SWMM và những nhận xét: 

4.5.3.1. Kết quả chạy chương trình SWMM: 

Mô phỏng diễn biến dòng chảy  trên tuyên chính từ nút J1 ñến 

Cửa xả 1 (CX1)  tại thời ñiểm 10 giờ 30 ngày 07/9/2009 có lưu lượng 

và mực nước trong cống lớn nhất (sau 2 giờ 30 phút mưa). 
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Hình 4.8. Mô phỏng dòng chảy từ nút J1 ñến CX 1 

4.5.3.2. Nhận xét kết quả: 

- Đoạn cống C3-4 ñầy ống, không ñảm bảo chuyển tải nên khai 

báo lại số liệu ñầu vào (ta phải tăng ñường kinh ống từ 1,65 m lên 

1,95 m) và kiểm tra lại mô phỏng. 

Sau khi hiệu chỉnh, kiểm tra vận tốc trong ống dao ñộng trong 

khoảng Vmin = 0,9 ñến 1,91 m/s, thỏa mãn mục 4.6 TCVN 7957 : 

2008. 

4.5.4. Áp dụng mô hình thoát nước bền vững cho ñô thị               

Hội An: 

Thành phố Hội An phấn ñấu là thành phố " Sinh thái, văn hóa 

và du lịch" . Mô hình thoát nước bền vững cần ñược áp dụng. 

4.5.4.1. Đặt vấn ñề 

Quá trình ñô thị hóa ở nước ta cũng như Hội An ñã gây những 

tác ñộng xấu ñến quá trình thoát nước tự nhiên: dòng chảy tự nhiên bị 

thay ñổi, làm tăng lưu lượng dòng chảy bề mặt (Hình 4.8.a). Vì vậy, 

phải tổ chức thoát nước mưa, kết hợp các biện pháp khác nhau một 

cách ñồng bộ, sao cho dòng chảy ñược tập trung chậm là một cách 

làm phổ biến (Hình 4.8.b). Bên cạnh ñó, sử dụng bản thân diện tích 

bề mặt của thành phố, tăng cường việc cho nước mưa thấm tự nhiên 

 
 - 18 - 

xuống ñất qua các thảm cỏ xanh, ñồng thời cải tạo cảnh quan và ñiều 

hòa tiểu khí hậu (Hình 4.8.c). Đó chính là những nguyên lý của thoát 

nước mưa bền vững  (SUDS).  

 
Hình 4.10. Sơ ñồ nguyên tắc thoát nước bề mặt bền vững 

(a) Dòng chảy tập trung do bề mặt phủ ñô thị bị thay ñổi; 

(b) Trở về dòng chảy tự nhiên ban ñầu nhờ các giải pháp làm 

chậm dòng chảy bề mặt; 

(c) Giảm lưu lượng nước cần thoát nhờ các giải pháp làm 

chậm dòng chảy và thấm 

4.5.4.2. Đề xuất tổ chức thoát nước cho ñô thị  

4.5.4.3. Thu gom và tái sử dụng nước mưa 

Với lượng mưa trung bình khoảng 2066 mm/năm ở Đà Nẵng và 

các vùng lân cận như Hội An, mỗi hộ chỉ cần một bể nước mưa 6 m3 

thì cũng ñủ dùng ñể dội nhà vệ sinh cho cả năm, ñồng thời làm chậm 

dòng chảy nước mưa ñi rất nhiều (Hình 4.9). 
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 Hình 4.11 Thu gom và tái sử dụng nước mưa trong ñô thị 

4.5.4.4. Xử lý nước thải phân tán với bãi lọc trồng cây 

(Constructed Wetland) 

Khu ñô thị sinh thái khi xây dựng phải dành tới gần 30% diện 

tích cho cây xanh, mặt nước. Nước bổ cập cho hệ thống nước mặt 

ñược xử lý bằng các bãi lọc ngập nước trồng thực vật. Các bãi thấm, 

thảm cỏ ñược bố trí hợp lý trong khu ñô thị. 

 
Hình 4.12 Khu ñô thị sinh thái bề mặt phủ cho phép thấm              

nước mưa 

4.5.4.5. Ứng dụng mô hình SWMM ñánh giá bề mặt phủ trước và 

sau khi áp dụng thoát nước bền vững:  

Các số liệu ñầu vào không thay ñổi ( mục 4.5.2.2. Biên ñầu  vào), 

khi áp dụng thoát nước mền vững ta giảm tỉ lệ mặt phủ (phần trăm 

không thấm):  từ 65% xuống còn 25% thì cột nước trong cống (tính 
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cho cống lúc 10 giờ 30 phút) giảm từ 1,42 m còn 1,39 m. Do ñó có 

thể giảm tiết diện ống. Kết quả so sánh ñược mô phòng hình 4.11 và 

4.12 

 
 

Hình 4.13 Kết quả mô phỏng ñường cống chính trước khi áp 

dụng thoát nước bền vững 

 

 
 

Hình 4.14 Kết quả mô phỏng ñường cống chính sau khi áp dụng thoát 

nước bền vững 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Kết luận: 

Trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2020, thành phố Hội An sẽ từng 

bước phát triển thành ñô thị loại II. Thành phố Hội An ñang và sẽ là 

trung tâm kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Quảng Nam, trung tâm du 

lịch, bảo tồn văn hoá của cả khu vực kinh tế trọng ñiểm miền Trung 

cũng như của cả nước. 

Việc xây dựng ñô thị Hội An phát triển ngang tầm với vị thế là 

trung tâm văn hoá, du lịch của tỉnh Quảng Nam và của khu vực miền 

Trung sẽ là ñộng lực thúc ñẩy sự phát trển kinh tế, văn hoá xã hội của 

cả tỉnh và khu vực. Cùng với quá trình ñô thị hoá, quy mô dân số, 

mật ñộ dân số tăng cao, nhu cầu xả nước thải tăng nhanh cả về mức 

ñộ ô nhiễm và số lượng. Vì vậy một trong những yêu cầu bức thiết 

ñặt ra là phải xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong ñó có việc cải 

tạo, mở rộng hệ thống thoát nước cho thành phố. Một hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải xây dựng hoàn chỉnh sẽ góp phần thúc ñẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện ñiều kiện sống, giảm 

các căn bệnh có căn nguyên từ nước cho các cộng ñồng dân cư. 

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

phương án thoát nước cho thành phố Hội An trong giai ñoạn từ nay 

ñến năm 2020. Từ việc phân tích ñánh giá và lựa chọn ñến việc tính 

toán sơ bộ về hệ thống các công trình thu nước, xử lý nước, vạch 

tuyến mạng lưới ñường ống thoát nước và khái toán kinh tế ñường 

ống, ñề xuất thoát nước bền vững cho ñô thị. 

Luận văn sử dụng phầm mền thiết kế thoát nước ñô thị Hwase của 

Trường Đại học Xây dựng lập trên cơ sở Tiêu chuẩn xây dựng và phù 

hợp với ñiều kiện của Việt Nam ñể tính toán cống thoát nước thải và 

nước mưa. Kiểm tra lại kết quả tính toán mạng thoát nước mưa bằng 

mô hình SWMM của Mỹ. 
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Kết quả tỉnh toán của luận văn là tài liệu tham khảo cho các ñề tài 

nghiên cứu khác trong tương lai nhằm thoát nước bền vững cho ñô 

thị Hội An, ñảm bảo môi trường sống cho nhân dân, góp phần bảo vệ 

và xây dựng ñô thị sinh thái văn hóa du lịch. 

Ki ến nghị: 

Trên cơ sở “Quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Hội An 

ñến năm 2020” và kết quả nghiên cứu của ñề tài, tác giả ñề nghị 

-  Để ñảm bảo vệ sinh môi trường, cần thiết phải ñầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống thoát nước thải 

sinh hoạt và hệ thống thoát nước mưa. Hai hệ thống này phải ñược 

xây dựng riêng hoàn toàn. Nước thải sinh hoạt phải ñược xử lý bởi 

một trạm xử lý tập trung ñạt chuẩn trước khi xả ra ngoài. Các cơ sở 

sản xuất, bệnh viện phải có trạm xử lý nước thải ñể xử lý, ñảm bảo 

tiêu chuẩn thải trước khi xả vào mạng thành phố. Nước mưa ñược 

thải thẳng ra ngoài qua một hệ thống riêng ñảm bảo nhanh chóng 

thoát nước không gây ngập úng. 

- Khu trung tâm và phố cổ (03 phường: Minh An, Cẩm Phô, Sơn 

Phong): Đây là khu trung tâm kinh tế, chính trị, cơ sở hạ tầng ổn 

ñịnh. Do vậy tận dụng những cống sẵn có mà nâng cấp cải tạo cống 

ñể ñảm bảo năng lực thoát nước, sử dụng làm mạng lưới thu, thoát 

nước mưa. Thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất cần xây dựng cống 

thu gom, tách nước thải dẫn về trạm xử lý hay sử dụng các công trình 

xử lý cục bộ, không cho xả ra sông Hoài nhằm ñảm bảo vệ sinh môi 

trường. Các khu vực còn lại: Đây là khu dân cư mới các cụm du lịch 

tập trung ở khu vực này, khi quy hoạch chiến lược thoát nước ñô thị 

phải ñi trước và ñồng bộ. 

- Sớm hoàn thiện các giải pháp về quản lý, giải pháp về cơ chế 

chính sách và ñề ra các giải pháp thoát nước, bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững cho toàn ñô thị Hội An. Phải cần bảo tồn khu phố cổ 



 
 - 23 - 

ñã ñược UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Vì vậy ñể thực 

hiện ñược vấn ñề này cần phải có sự ra tay chung sức của toàn bộ 

người dân thành phố Hội An, du khách cùng với sự giúp ñỡ của các 

ban ngành từ tỉnh ñến trung ương và cả cộng ñồng quốc tế. 

- Áp dụng kết quả của ñề tài ñể lập dự án chương trình thoát nước 

và xử lý nước thải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng ñến môi trường ñô thị 

Hội An. 


