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Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước  

- Yêu cầu thiết kế  

Hydraulic structures - Irrigation Pumping Station - Requirements for design  

 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản để thiết kế, xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa trạm 

bơm tưới, tiêu nước thuộc hệ thống thủy lợi.  

Tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng để thiết kế các trạm bơm cấp nước và thoát nước cho các 

mục đích sử dụng khác ngoài nông nghiệp.  

Các công trình thuộc đầu mối trạm bơm được phân cấp dựa vào diện tích tưới tiêu của hệ thống 

tưới, tiêu do trạm bơm phụ trách như đầu mối các hệ thống thủy lợi khác theo quy định tại QCVN 

04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về 

thiết kế.  

Khi thiết kế xây dựng công trình trạm bơm, ngoài yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn quốc gia khác, các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như 

các luật, điều ước quốc tế và các thỏa thuận mà nhà nước Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết có 

liên quan đến đối tượng công trình đang xem xét.  

2. Tài liệu viện dẫn  

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ 

yếu về thiết kế.  

3. Thuật ngữ, định nghĩa  

3.1. Trạm bơm  

Trạm bơm là một hệ thống bao gồm: các công trình thuỷ công, các thiết bị cơ khí, điện... được bố trí 

để bảo đảm lấy nước từ nguồn cung cấp cho nơi tiêu thụ hoặc bơm nước thừa trong đồng ra 

nguồn nhận nước tiêu.  

3.2. Nguồn nước  

Đối với trạm bơm tưới hoặc cấp nước thì nguồn nước là nguồn lấy nước; đối với trạm bơm tiêu 

thoát nước thì nguồn nước là nơi nhận nước. Nguồn nước có thể là sông, kênh mương, hồ chứa, 
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ao đầm, bể nước, đường ống dẫn nước v.v... tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.  

3.3. Đường quá trình  

Đường quá trình là diễn biến của một đại lượng theo thời gian, thường được cho dưới dạng dãy số 

hay bảng số, hoặc được biểu diễn hình học dưới dạng đồ thị. Khi thiết kế trạm bơm, có thể cần 

đường quá trình của các đại lượng: nhu cầu nước; cao trình mực nước nguồn; lưu lượng nước 

nguồn; hàm lượng bùn cát của nguồn nước; nhiệt độ của nguồn nước v.v...  

Tổng thời gian của đường quá trình là một tập hợp liên tiếp các bước thời gian thành phần. Tổng 

thời gian của đường quá trình có thể là một chu kỳ làm việc của trạm bơm.  

Bước thời gian nhỏ nhất của đường quá trình thường là ngày đối với trạm bơm tưới cho cây trồng, là 

giờ đối với trạm bơm cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, là giờ đối với trạm bơm tiêu thoát nước.  

3.4. Chu kỳ làm việc của trạm bơm  

Chu kỳ làm việc của trạm bơm là thời gian lặp lại quá trình làm việc của trạm bơm, thường là năm 

đối với trạm bơm tưới cho cây trồng, là ngày đối với trạm bơm cấp thoát nước cho sinh hoạt và 

công nghiệp, là thời gian của trận mưa (1, 2, 3,... ngày) đối với trạm bơm tiêu nước mưa.  

3.5. Nhu cầu nước  

Là khối lượng nước cần thiết của hệ thống (tưới, tiêu, cấp nước...) mà trạm bơm cần đáp ứng. Nhu 

cầu nước có thể được thể hiện bằng đường quá trình lưu lượng nước yêu cầu.  

4. Một số quy định chung  

4.1. Phân loại quy mô trạm bơm  

Để thuận lợi trong thiết kế và quản lý trạm bơm, các trạm bơm được phân loại theo lưu lượng thiết 

kế như sau:  

- Trạm bơm loại nhỏ: có lưu lượng đến 1 m3/s;  

- Trạm bơm loại vừa: có lưu lượng từ 1 m3/s đến 10 m3/s;  

- Trạm bơm loại lớn: có lưu lượng từ 10 m3/s đến 100 m3/s;  

- Trạm bơm loại đặc biệt lớn: có lưu lượng lớn hơn 100 m3/s.  

Mức đảm bảo lưu lượng của các trạm bơm tưới được lấy theo các quy định về mức đảm bảo 

chung về thiết kế công trình thủy lợi quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - 

Các quy định chủ yếu về thiết kế, hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  

4.2. Các yếu tố cơ bản cần phải xét tới  

Thành phần và hình thức kết cấu công trình trạm bơm phải được xác định trên cơ sở tính toán kinh 

tế kỹ thuật, trong đó có xét đến:  

- Địa hình vị trí đặt trạm bơm;  
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- Địa chất và địa chất thủy văn vị trí đặt trạm bơm;  

- Chế độ thủy văn của nguồn nước (nguồn cấp nước hoặc nguồn nhận nước); chế độ bùn cát và 

các hạt lơ lửng của nguồn nước;  

- Dạng năng lượng cung cấp cho trạm bơm (điện, dầu, khí đốt...) và chế độ cung cấp năng lượng;  

- Điều kiện thi công (trình độ và phương pháp thi công, khả năng bố trí mặt bằng thi công, khả năng 

vận chuyển vật tư và thiết bị đến công trình...);  

- Việc sử dụng tổng hợp nguồn nước cho các đối tượng khác nnhau (nông nghiệp, năng lượng, vận 

tải thủy, thủy sản v.v…);  

- Vật liệu xây dựng và sử dụng những vật liệu tại chỗ;  

- Thời hạn xây dựng; khả năng xây dựng theo từng đợt và khai thác từng phần khi công trình chưa 

hoàn thành; thời gian hoạt động của dự án xây dựng trạm bơm;  

- Những yêu cầu đối với tuổi thọ của công trình, thiết bị và sự thuận lợi cho khai thác với chi phí 

thấp nhất;  

- Việc tự động hóa điều khiển, vận hành thiết bị;  

- Vấn đề chiếm đất, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình;  

- Vấn đề xử lý nền công trình trạm bơm khi xây dựng trên nền đất đắp, đất mềm yếu;  

- Biện pháp cách ly nước và chống ăn mòn cho những phần công trình nằm dưới đất.  

Như vậy, phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức công trình của trạm bơm và thiết 

bị cho hợp lý. Phương án được chọn là phương án có hiệu quả kinh tế nhất, đảm bảo các điều kiện 

khai thác và tuổi thọ công trình tốt nhất.  

4.3. Tài liệu ban đầu phục vụ thiết kế  

4.3.1. Quy định chung  

Các tài liệu ban đầu cần thiết để thiết kế trạm bơm phải được xác định đối với từng trường hợp cụ 

thể, phù hợp với cấp công trình, giai đoạn thiết kế và sự phức tạp của những điều kiện tự nhiên.  

Trong trường hợp chung các tài liệu ban đầu gồm:  

4.3.2. Tài liệu về nhiệm vụ của trạm bơm  

- Nhiệm vụ của trạm bơm là tưới, tiêu, cấp nước... hoặc kết hợp một số nhiêm vụ (tưới và tiêu kết 

hợp, tưới và cấp nước kết hợp...).  

- Khi xây dựng các trạm bơm tiêu, cần phải kiểm tra sự hợp lý của việc xây dựng các công trình 

tiêu nước tự chảy.  

- Những điều kiện khai thác đặc biệt: mức tăng cường năng lực tưới, tiêu, cấp nước; yêu cầu điều 
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chỉnh lưu lượng bơm; mức độ tự động hóa và điều khiển từ xa; các số liệu cung cấp điện và nước, 

và các cơ sở sửa chữa v.v…).  

- Thời hạn xây dựng và thứ tự khai thác đất đai vùng tưới, tiêu, cấp nước.  

4.3.3. Tài liệu về nhu cầu nước  

Tài liệu về nhu cầu nước mà trạm bơm phục vụ là biểu đồ tổng hợp nhu cầu nước của hệ thống 

(tưới, tiêu, cấp nước...) theo thời gian. Bước thời gian của biểu đồ tổng hợp nhu cầu nước được 

lấy như sau: đối với hệ thống tưới là các ngày trong năm, đối với hệ thống tiêu là theo các giờ trong 

trận mưa hoặc các ngày trong năm, đối với trạm bơm cấp nước là các giờ trong ngày.  

4.3.4. Tài liệu thủy văn của nguồn nước  

Tài liệu thủy văn nguồn nước là số liệu về mực nước, lưu lượng, hàm lượng bùn cát và nhiệt độ 

nước của nguồn. Các số liệu này được thể hiện dưới dạng đường quá trình. Để xác định các đại 

lượng thủy văn phục vụ cho thiết kế trạm bơm, cần các tài liệu sau:  

- Đối với trạm bơm lấy nước từ sông hoặc trạm bơm tiêu nước ra sông, cần có số liệu đo mực 

nước sông bình quân ngày của các ngày trong năm, đồng thời có các số liệu mực nước lớn nhất và 

mực nước nhỏ nhất của các năm. Số năm có số liệu phải đảm bảo đủ để số liệu thống kê có nghĩa 

trong việc tính tần suất các đại lượng thủy văn.  

- Đối với trạm bơm lấy nước từ hồ chứa, yêu cầu về số liệu thủy văn cũng tương tự như đối với 

nguồn nước là sông, ngoài ra cần có thêm số về chế độ vận hành hồ chứa.  

- Đối với trạm bơm cấp nước, cần có tài liệu mực nước bể hút và bể xả của các giờ trong ngày.  

- Đối với những nguồn nước mà dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể trong tương lai, ảnh hưởng 

đến sự làm việc bình thường của hệ thống công trình trạm bơm, cần có tài liệu dự báo về chế độ 

thủy văn của nguồn. Thời gian dự báo phải phù hợp với gian thời gian hoạt động của dự án đầu tư 

xây dựng công trình.  

4.3.5. Tài liệu địa hình, địa chất và địa chất thủy văn  

- Tài liệu địa hình (bình đồ, các mặt cắt dọc, các mặt cắt ngang...) với tỷ lệ thích hợp. Nếu có yêu 

cầu thí nghiệm cứu mô hình công trình lấy nước, cần mở rộng phạm vi khảo sát như đo thêm một 

đoạn sông hoặc một khu vực hồ chứa với tỷ lệ thích hợp. Thành phần, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật 

khảo sát địa hình phục vụ cho thiết kế trạm bơm được xác định theo các tiêu chuẩn có liên quan.  

- Tài liệu địa chất công trình khu vực xây dựng trạm bơm, gồm bình đồ các hố khoan địa chất khu 

vực xây dựng trạm bơm, hình trụ các hố khoan, các mặt cắt địa chất dọc và ngang tuyến công 

trình, các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, các số liệu về địa chất thủy văn của khu vực xây dựng trạm 

bơm v.v… Thành phần, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa địa chất phục vụ cho thiết kế trạm 

bơm được xác định theo các tiêu chuẩn có liên quan.  

4.3.6. Tài liệu khí tượng  
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Các tài liệu khí tượng bao gồm các số liệu đo mưa, bốc hơi, gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Để 

xác định các đặc trưng khí tượng phục vụ cho thiết kế trạm bơm tưới tiêu, cần có số liệu khí tượng 

của các ngày trong năm. Số năm số liệu phải đảm bảo đủ để số liệu thống kê có nghĩa trong việc 

tính tần suất các đại lượng khí tượng. Đối với trạm bơm tiêu thoát nước đô thị cần có thêm tài liệu 

mưa giờ của một số trận mưa điển hình.  

4.3.7. Tài liệu về công trình đã xây dựng  

Đối với các trạm bơm thiết kế nâng cấp sửa chữa hoặc thay mới, cần thu thập các tài liệu thuộc hồ 

sơ thiết kế trước đó; ngoài ra cần thu thập các tài liệu hoặc sổ tài liệu về vận hành công trình.  

5. Bố trí đầu mối các công trình trạm bơm  

5.1. Các công trình trong khu đầu mối trạm bơm  

Đầu mối trạm bơm là một hệ thống công trình thuỷ công và các thiết bị (cơ khí, điện...) được bố trí 

để bảo đảm lấy nước từ nguồn cung cấp cho nơi tiêu thụ hoặc bơm nước thừa trong đồng ra 

nguồn. Các công trình thủy công ở đầu mối trạm bơm tưới bao gồm:  

- Công trình lấy nước;  

- Kênh dẫn hở hoặc đường ống kín dẫn nước đến trạm bơm;  

- Bể lắng cát (nếu cần);  

- Bể tập trung nước (còn gọi là bể hút) trước trạm bơm;  

- Nhà máy bơm (còn gọi là nhà trạm bơm), trong đó đặt các thiết bị cơ khí, động lực, điện và các 

thiết bị phụ;  

- Ống đẩy (còn gọi là ống xả) áp lực chuyển nước từ nhà máy bơm lên công trình tháo nước;  

- Công trình tháo nước (còn gọi là bể xả hoặc bể tháo), hoặc điểm nhận nước ở một đường ống khác.  

Tùy theo điều kiện cụ thể mà có thể giảm bớt hoặc bố trí thêm công trình so với danh mục trên.  

5.2. Lựa chọn vị trí đầu mối trạm bơm  

Tùy thuộc vào địa hình và chiều cao cột nước bơm, việc bơm nước lên có thể thực hiện theo sơ đồ 

trạm bơm một cấp hoặc nhiều cấp. Số lượng cấp trạm bơm phải được xác định trên cơ sở so sánh 

kinh tế - kỹ thuật các phương án có xét đến các điều kiện sau đây:  

- Trạm bơm cần phải đặt càng gần nơi phục vụ (khu tưới, khu tiêu, mạng lưới đường ống cấp 

nước...) càng tốt.  

- Các kênh nhánh hoặc đường ống nhánh phân phối nước phải thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất 

và sử dụng nước;  

- Số lượng trạm bơm cần xây dựng là ít nhất;  
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- Nên dự kiến việc hợp nhất những trạm bơm ở gần nhau, nếu điều đó được luận chứng bằng các 

tính toán kinh tế - kỹ thuật.  

5.3. Bố trí đầu công trình ở đầu mối trạm bơm  

5.3.1. Việc bố trí các công trình của trạm bơm phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế như:  

- Mục đích sử dụng của trạm bơm (để tưới, tiêu, cấp nước...);  

- Quy mô lưu lượng của trạm bơm;  

- Loại máy bơm và lưu lượng của mỗi máy bơm, chiều cao hút nước cho phép của máy bơm;  

- Địa hình vị trí đặt trạm bơm (độ dốc lòng sông, chiều rộng bãi sông...);  

- Địa chất và địa chất thủy văn (tích chất cơ lý của đất nền, tính ổn định của lòng sông, bờ sông, bãi 

sông, mực nước ngầm...);  

- Chế độ thủy văn của nguồn nước (mực nước, lưu lượng, nhiệt độ...);  

- Hàm lượng bùn cát đáy và các hạt lơ lửng;  

- Dạng năng lượng (điện, dầu, khí đốt...) và chế độ cung cấp năng lượng;  

- Vật liệu xây dựng, điều kiện thi công (trình độ và phương pháp thi công).  

Vì vậy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để bố trí các công trình của trạm bơm, chọn số lượng và 

các loại công trình cho hợp lý. Ví dụ, với trạm bơm tưới, khi nguồn nước không có bùn cát thì 

không cần làm bể lắng cát; khi cột nước của trạm bơm thấp và mực nước bể xả dao động ít, có thể 

không làm ống đẩy mà xây bể xả sát nhà máy bơm (gọi là trạm bơm liền phần sau); khi mực nước 

sông dao động rất lớn, bãi sông hẹp, bờ sông dốc có thể xây nhà máy bơm kết hợp với công trình 

lấy nước không có công trình dẫn nước (gọi là trạm bơm liền phần trước)...  

5.3.2. Tùy thuộc vào công suất trạm bơm và đặc điểm của nguồn nước, thông thường sử dụng 

những sơ đồ bố trí các công trình thuộc trạm bơm như sau:  

- Công trình lấy nước kiểu đặt ở lòng sông kết hợp với nhà trạm bơm. Kiểu này nên dùng khi dao 

động mực nước ở nguồn lớn; khi bờ sông (hồ) không ổn định; khi bãi sông bị ngập có bề rộng lớn 

hơn 300 m; khi chiều sâu nước gần bờ không đủ; khi không có những điều kiện thuận lợi để xây 

dựng trạm bơm kiểu đặt ở bờ sông và công trình dẫn nước vào trạm bơm. Chỉ sử dụng công trình 

lấy nước kiểu lòng sông sau khi đã so sánh kinh tế - kỹ thuật với các kiểu công trình khác và sau 

khi đã có ý kiến thỏa thuận của các tổ chức sử dụng tổng hợp nguồn nước có liên quan. Thường 

theo sơ đồ nói trên chỉ áp dụng đối với các trạm bơm có công suất lớn hơn 3 m3/s,  

- Công trình lấy nước đặt ở lòng sông, còn trạm bơm đặt riêng rẽ ở bờ sông. Sơ đồ này cần được 

áp dụng trong trường hợp nếu chứng minh được tính bất hợp lý của việc tăng kích cỡ công trình 

kiểu lòng sông khi kết hợp với nhà trạm bơm, khi khó đi tới các công trình đó và khi có khả năng bố 

trí các công trình dẫn nước tự chảy đến trạm bơm đặt ở bờ. Trong trường hợp này công trình lấy 
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nước được xây dựng theo kiểu lấy nước loại ngập. Công suất của công trình lấy nước kiểu này 

không quá 3 m3/s. 

5.3.3. Trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan quản lý, công trình lấy nước phải đặt chìm ở độ 

sâu lớn; và nếu có nguy cơ phần đầu công trình lấy nước dễ bị bồi lấp và dễ bị rác làm tắc thì các 

kiểu công trình lấy nước loại ngập có thể được thiết kế với công suất lớn hơn với một trong những 

trường hợp sau:  

- Công trình lấy nước kiểu gầu và trạm bơm đứng riêng rẽ đặt ở bờ nên sử dụng khi điều kiện lấy 

nước có nhiều bùn cát (xem 11.2.19).  

- Công trình lấy nước ở bờ kết hợp với nhà máy bơm được sử dụng khi ở nguồn nước có đủ độ 

sâu, khi bờ sông ổn định và dao động mực nước đến 5 m.  

- Trường hợp trạm bơm nổi được sử dụng, khi lấy nước từ nguồn có dao động mực nước lớn 5 m,. 

Công suất các trạm bơm nổi không vượt quá 10 m3/s đến 18 m3/s.  

- Công trình lấy nước ở bờ và trạm bơm đứng riêng lẻ ở bờ được sử dụng trong những điều kiện 

như kiểu kết hợp nhưng khi bãi sông rộng hơn 300 m và khi điều kiện thủy văn không thuận lợi.  

- Công trình lấy nước loại đơn giản, lấy nước từ nguồn nước mặt có bờ ổn định được sử dụng khi dao 

động mực nước không lớn, việc lấy nước thực hiện từ nguồn nước mặt trực tiếp bằng các ống hút.  

5.3.4. Việc lựa chọn kiểu công trình và việc bố trí các thành phần công trình trong đầu mối trạm 

bơm phải đảm bảo thuận lợi nhất cho vận hành cũng như đảm bảo các chỉ tiêu khai thác trạm bơm 

đạt hiệu quả. Phối cảnh các công trình thuộc đầu mối cần quan tâm tới hình dáng kiến trúc, thẩm 

mỹ phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực, nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và hợp lý về đầu tư.  

5.3.5. Khi nghiên cứu thiết kế đầu mối các công trình trạm bơm cần phải tính toán tiết kiệm tối đa 

diện tích xây dựng. Cần quan tâm đến vẻ đẹp kiến trúc và môi trường cảnh quan của công trình. 

Nên dự kiến trồng cây xanh trong khu vực trạm bơm với những loại cây phù hợp với khí hậu. Diện 

tích trồng cây có thể lấy bằng 15% đến 25% diện tích xây dựng hoặc theo yêu cầu của báo cáo 

đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng trạm bơm. Khu vực trạm bơm cần có hàng rào bao 

quanh để bảo vệ.  

5.4. Bố trí đầu mối các công trình trạm bơm trong một số trường hợp đặc biệt  

5.4.1. Khi lấy nước ở sông miền núi có nhiều cuội đá và chiều sâu nhỏ, phải sử dụng công trình lấy 

nước kiểu đáy với nhà trạm bơm đặt riêng biệt. Lưới chắn rác của công trình lấy nước kiểu đáy 

phải đặt nằm ngang, hoặc với độ dốc 0,2 theo chiều dòng chảy. Khi xây dựng đập dâng phải đặt 

lưới chắn rác ở trên ngưỡng của đập. Việc dẫn nước đến trạm bơm được thực hiện nhờ kênh hở, 

kênh này có thể dùng làm bể lắng cát. Không nên sử dụng ống tự chảy thay cho kênh hở.  

5.4.2. Khi dòng chảy mặt không đủ, hoặc khi chất lượng của nước không đạt mức cho phép, hoặc 

do những nguyên nhân khác cản trở việc sử dụng những công trình lấy nước kiểu bình thường, có 
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thể sử dụng công trình lấy nước kiểu thấm lọc.  

5.4.3. Những trạm bơm lấy nước từ hồ chứa hoặc từ kênh và nằm về phía chịu áp lực (thượng lưu 

của các công trình bê tông) thường chọn theo kiểu kết hợp, còn trong trường hợp đập cao thì chọn 

theo kiểu riêng rẽ bằng cách đặt nhà máy bơm ở mái hạ lưu của đập.  

5.4.4. Việc sử dụng các trạm bơm kiểu ở lòng sông cần phải được luận chứng.  

5.4.5. Khi thiết kế các công trình lấy nước, công trình dẫn nước, công trình tập trung (bể hút) nước 

và công trình xả nước (bể xả, cống xả, kênh xả, cửa xả...) của trạm bơm có cấp công trình là cấp I 

và cấp II nếu chưa có luận cứ xác đáng hoặc số liệu thí nghiệm của công trình tương tự; hay các 

trạm bơm có công trình từ cấp III trở xuống nếu chưa có luận cứ xác đáng hoặc số liệu thí nghiệm 

của công trình tương tự và trong điều kiện nguồn nước phức tạp cần tiến hành thí nghiệm mô hình 

thủy lực để nghiên cứu những vấn đề kỹ thuật. Tỷ lệ mô hình, nội dung và trình tự thí nghiệm cần 

căn cứ vào các tiêu chuẩn về thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện và của các 

ngành có liên quan.  

5.6.6. Khi xây dựng những công trình lấy nước, dẫn nước có khả năng phát sinh hiện tượng các bề 

mặt tiếp xúc với dòng chảy bị các sinh vật (hàu, sò, rong rêu...) bao phủ thì phải dự kiến các biện pháp 

chống lại các hiện tượng đó (clo hóa, xói rửa bằng nước nóng hoặc sơn bằng loại sơn đặc biệt...).  

5.4.7. Trong trường hợp hàm lượng và kích thước hạt bùn cát trong nước nguồn không đảm bảo 

yêu cầu làm việc của máy bơm (các hạt có đường kính ≥ 0,2 mm) thì phải bố trí bể lắng cát ở đầu 

mối lấy nước hoặc trên kênh dẫn nước. Nên lợi dụng tối đa việc thau rửa bể lắng cát bằng thủy lực.  

5.4.8. Không xây dựng các công trình ở trong vùng có nguy cơ sạt lở (có dòng đất đá do mưa lớn 

gây ra) nếu chưa thực hiện những biện pháp bảo vệ.  

5.4.9. Để bảo vệ nhà trạm bơm và các công trình khác của đầu mối, cần đề phòng trường hợp các 

công trình có thế năng lớn (ống xả áp lực, bể xả...) bị vỡ, bị sự cố, và phải dự kiến các biện pháp 

ngăn ngừa tác động nguy hại của dòng chảy tập trung làm xói lở, phá hủy công trình.  

6. Xác định lưu lượng và cột nước của trạm bơm  

6.1. Các lưu lượng đặc trưng của trạm bơm  

6.1.1. Lưu lượng thiết kế  

Lưu lượng thiết kế của trạm bơm QTK là lưu lượng lớn mà trạm bơm phải bơm lên ứng với mức 

đảm bảo theo quy định của quy chuẩn.  

- Đối với trạm bơm tưới: QTK được chọn là trị số lớn nhất trong biểu đồ tổng hợp lưu lượng nước 

yêu cầu tưới trong một chu kỳ làm việc của trạm bơm Qyc = f(t) ứng với tần suất đảm bảo nếu trị số 

này có thời gian duy trì đủ dài (t ≥ 7 ngày).  

- Đối với trạm bơm tiêu cho vùng nông nghiệp: QTK được chọn là trị số lớn nhất trong biểu đồ tổng 

hợp lưu lượng nước yêu cầu Qyc = f(t) trong trận mưa tính toán ứng với tần suất đảm bảo nếu trị số 
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này có thời gian duy trì đủ dài (t = 0,5 ÷ 1 ngày).  

- Đối với trạm bơm tiêu cho vùng đô thị: QTK được chọn là trị số lớn nhất trong biểu đồ tổng hợp lưu 

lượng nước yêu cầu Qyc = f(t) trong trận mưa tính toán ứng với tần suất đảm bảo nếu trị số này có 

thời gian duy trì đủ dài (t = 1 ÷ 2 giờ).  

- Đối với các trạm bơm khác: QTK được xác định theo các quy định có liên quan.  

- Đối với các trạm bơm làm việc trong hệ thống (tưới, tiêu, cấp nước...) mà trong hệ thống đó có 

công trình điều hòa nước thì QTK còn phải xác định dựa vào sự phối hợp làm việc giữa trạm bơm, 

công trình điều hòa nước và hệ thống dẫn nước nhằm giảm lưu lượng đỉnh yêu cầu.  

6.1.2. Lưu lượng lớn nhất  

Lưu lượng lớn nhất của trạm bơm Qmax được xác định như sau:  

- Đối với trạm bơm tưới:  

  Qmax = k.QTK 

trong đó: Hệ số k để dự phòng có các trường hợp: trạm bơm phải tăng lưu lượng vượt lưu lượng 

thiết kế (khi xảy ra sự cố trước đó cần tưới đuổi, khi diện tích tưới tăng lên so với dự kiến...).  

 k = 1,3 ÷ 1,2 khi QTK < 1 m3/s  

 k = 1,2 ÷ 1,15 khi QTK = 1 ÷ 103/s  

 k = 1,15 ÷ 1,1 khi QTK > 10 m3/s  

- Đối với trạm bơm tiêu:  

  Qmax = k.QTK  

trong đó: Hệ số k để dự phòng có các trường hợp: trạm bơm phải tăng lưu lượng vượt lưu lượng 

thiết kế (khi phải tăng cường chống úng, khi nhu cầu tiêu tăng lên so với dự kiến...).  

 k = 1,2 ÷ 1,1 khi QTK < 1 m3/s;  

 k = 1,1 ÷ 1,05 khi QTK = 1 ÷ 103/s;  

 k = 1,05 ÷ 1 khi QTK > 10 m3/s.  

- Đối với các trạm bơm khác: Qmax được xác định theo các quy định có liên quan.  

- Đối với các trạm bơm làm việc trong hệ thống (tưới, tiêu, cấp nước...) mà trong hệ thống đó có 

công trình điều hòa nước thì Qmax còn phải xác định dựa vào sự phối hợp làm việc giữa trạm bơm, 

công trình điều hòa nước và hệ thống dẫn nước nhằm giảm lưu lượng đỉnh yêu cầu.  

6.1.3. Lưu lượng nhỏ nhất  

Lưu lượng nhỏ nhất của trạm bơm Qmin được xác định như sau:  

- Đối với trạm bơm tưới: Qmin được chọn là trị số nhỏ nhất trong biểu đồ tổng hợp lưu lượng nước 
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yêu cầu trong một chu kỳ làm việc của trạm bơm Qyc = f(t) ứng với tần suất đảm bảo.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Qmin được chọn là trị số nhỏ nhất trong biểu đồ tổng hợp lưu lượng nước 

yêu cầu Qyc = f(t) trong trận mưa tính toán ứng với tần suất đảm bảo.  

- Đối với các trạm bơm khác: Qmin được xác định theo các quy định có liên quan.  

- Đối với các trạm bơm làm việc trong hệ thống (tưới, tiêu, cấp nước...) mà trong hệ thống đó có 

công trình điều hòa nước thì Qmin còn phải xác định dựa vào sự phối hợp làm việc giữa trạm bơm, 

công trình điều hòa nước và hệ thống dẫn nước.  

- Khống chế lưu lượng Qmin ≥ 0,33QTK, nghĩa là khi phải bơm nước, trạm bơm tối thiểu có ít nhất 1/3 

số máy bơm chạy.  

6.2. Các mực nước đặc trưng của trạm bơm  

6.2.1. Các mực nước đặc trưng ở bể hút  

6.2.1.1. Mực nước bể hút nhỏ nhất thiết kế  

Mực nước bể hút nhỏ nhất thiết kế Zbh.min.TK là mực nhỏ nhất trong chế độ khai thác mà trạm bơm 

cần phải làm việc và cung cấp đủ lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới: Zbh.min,TK là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước nhỏ 

nhất ở nguồn nước ứng với mức đảm bảo phục vụ (tần suất 85% đối với trạm bơm có cấp công 

trình từ I đến cấp III, 75% đối với trạm bơm có cấp công trình là cấp IV), hoặc lấy bằng mực nước 

thấp nhất từng xảy ra trong lịch sử khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbh.min.TK là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước nhỏ 

nhất ở công trình dẫn nước tiêu tới trạm bơm. Ngoài ra, mực nước này còn phải xét đến trường 

hợp cần tiêu nước đệm trong hệ thống kênh tiêu hoặc hồ điều hòa nước (nếu có).  

- Đối với trạm bơm cấp nước: Zbh.min,TK là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước 

nhỏ nhất ở nguồn nước ứng với mức đảm bảo phục vụ (tần suất 90% đối với trạm bơm có cấp 

công trình từ cấp I đến cấp IV), hoặc lấy bằng mực nước thấp nhất từng xảy ra trong lịch sử khi cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbh.min.TK là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình dẫn nước tới trạm bơm.  

6.2.1.2. Mực nước bể hút lớn nhất thiết kế  

Mực nước bể hút lớn nhất thiết kế Zbh.max.TK là mực lớn nhất trong chế độ khai thác mà trạm bơm 

cần phải làm việc và cung cấp đủ lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới: Zbh.max,TK là mực nước lớn nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước lớn 

nhất ở nguồn nước ứng với tần suất 10% đối với trạm bơm từ có cấp công trình từ cấp I đến cấp 

IV. Ngoài ra, mực nước này còn phải được xét đến đặc điểm kết cấu nhà máy bơm và điều kiện lấy 
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nước tự chảy của đầu mối trạm bơm (nếu có).  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbh.max.TK là mực nước lớn nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước lớn 

nhất thiết kế ở công trình dẫn nước tiêu tới trạm bơm (với trận mưa lớn có tần suất 10%), sao cho 

nước tự chảy được đến bể hút trạm bơm mà không có diện tích cần tiêu bị úng ngập.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbh.max.TK là mực nước lớn nhất ở bể hút, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình dẫn nước tới trạm bơm.  

6.2.1.3. Mực nước bể hút nhỏ nhất kiểm tra  

Mực nước bể hút nhỏ nhất kiểm tra Zbh.min.KT là mực thấp nhất mà trạm bơm có thể làm việc được 

mà thiết bị cơ khí, động lực không bị hư hại. Ở mực nước này trạm bơm không bắt buộc phải bơm 

đủ lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới: Zbh.min,KT là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước nhỏ 

nhất ở nguồn nước ứng với tần suất 95% đối với trạm bơm có cấp công trình từ cấp I đến cấp IV.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Không quy định mực nước này, tức là Zbh.min.KT có thể lấy bằng Zbh.min.TK.  

- Đối với trạm bơm cấp nước: Zbh.min,TK là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước nhỏ 

nhất ở nguồn nước ứng với tần suất 97% đối với trạm bơm có cấp công trình từ cấp I đến cấp IV.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbh.min.KT là mực nước nhỏ nhất ở bể hút, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình dẫn nước tới trạm bơm.  

6.2.1.4. Mực nước bể hút lớn nhất kiểm tra  

Mực nước bể hút lớn nhất kiểm tra Zbh.max.KT là mực lớn nhất mà trạm bơm có thể làm việc được mà 

thiết bị cơ khí, động lực không bị hư hại Ở mực nước này trạm bơm không bắt buộc phải bơm đủ 

lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới: Zbh.max,KT là mực nước lớn nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước lớn 

nhất ở nguồn nước ứng với tần suất 5% đối với trạm bơm có cấp công trình từ cấp I đến cấp IV, IV.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbh.max,KT là mực nước lớn nhất ở bể hút, có thể xảy ra khi mưa lớn vượt 

quá lượng mưa ứng với tần suất đảm bảo phục vụ. Có thể lấy Zbh.max,KT là mực nước lớn nhất từng 

xảy ra trong lịch sử khi chưa có trạm bơm.  

- Đối với trạm bơm cấp nước: Zbh.max,KT là mực nước lớn nhất ở bể hút, có quan hệ với mực nước lớn 

nhất ở nguồn nước ứng với tần suất 1% đối với trạm bơm có cấp công trình từ cấp I đến cấp IV.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbh.max.KT là mực nước lớn nhất ở bể hút, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình dẫn nước tới trạm bơm.  

6.2.1.5. Ảnh hường của rác tới mực nước bể hút  

Trong thực tế, tổn thất cục bộ ở lưới chắn rác hCR của các trạm bơm là khá lớn. Mức tổn thất này 

phải đánh giá qua khảo sát thực tế và lựa chọn ở từ 0,3 ÷ 0,8 m tùy thuộc vào lượng rác thường có 
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ở nguồn và đường dẫn nước đến trạm bơm. Cũng vì vậy, các mực nước bể hút đặc trưng nên nói 

trên cần được lấy ở phía sau lưới chắn rác của trạm bơm.  

6.2.2. Các mực nước đặc trưng ở bể xả  

6.2.2.1. Mực nước bể xả lớn nhất thiết kế  

Mực nước bể xả lớn nhất thiết kế Zbx.max.TK là mực lớn nhất trong chế độ khai thác mà trạm bơm cần 

phải làm việc và cung cấp đủ lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới bơm vào kênh hở: Zbx.max,TK là mực nước lớn nhất ở bể xả, có quan hệ với 

chế độ thủy lực của kênh khi bơm với lưu lượng lớn nhất QTK.  

- Đối với trạm bơm tưới (và trạm bơm cấp nước) bơm nước vào đường ống tại một điểm nào đó: 

Zbx.max,TK là cao độ đo áp (Z+p/γ) lớn nhất tại điểm đó khi bơm với lưu lượng nhỏ nhất QTK.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbx.max.TK là mực nước lớn nhất ở bể xả, có quan hệ với mực nước lớn nhất 

ở nguồn nước ứng với mức đảm bảo phục vụ (tần suất 10% đối với trạm bơm có cấp công trình từ 

cấp I đến cấp III, 10÷20% đối với trạm bơm có cấp công trình cấp IV) và đặc tính của công trình xả 

nước tiêu ra nguồn nước (ống xả, cống xả, kênh xả, miệng xả...), đồng thời trạm bơm phải bơm đủ 

lưu lượng thiết kế QTK.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbx.max.TK là mực nước lớn nhất ở bể xả, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình xả nước ra nguồn.  

Ngoài ra, mực nước bể xả lớn nhất thiết kế còn phải xét đến đặc điểm kết cấu và đặc tính của máy 

bơm. 

6.2.2.2. Mực nước bể xả nhỏ nhất thiết kế  

Mực nước bể xả nhỏ nhất thiết kế Zbx.min.TK là mực nhỏ nhất trong chế độ khai thác mà trạm bơm 

cần phải làm việc.  

- Đối với trạm bơm tưới bơm vào kênh hở: Zbx.min,TK là mực nước nhỏ nhất ở bể xả, có quan hệ với 

chế độ thủy lực của kênh khi bơm với lưu lượng nhỏ nhất Qmin.  

- Đối với trạm bơm tưới (và trạm bơm cấp nước) bơm nước vào đường ống tại một điểm nào đó: 

Zbx.min,TK là cao độ đo áp (Z+p/γ) nhỏ nhất tại điểm đó khi bơm với lưu lượng nhỏ nhất Qmin.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbx.min.TK là mực nước nhỏ nhất ở bể xả, có quan hệ với mực nước nhỏ 

nhất ở nguồn nước trong thời gian cần tiêu và đặc tính của công trình xả nước tiêu ra nguồn nước 

(ống xả, cống xả, kênh xả, miệng xả...) khi bơm với lưu lượng nhỏ nhất Qmin.  

- Đối với trạm bơm khác: Zbx.min.TK là mực nước nhỏ nhất ở bể xả, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm làm việc của nguồn nước và đặc điểm của công trình dẫn nước tới trạm bơm.  

Ngoài ra, mực nước bể xả nhỏ nhất thiết kế còn phải xét đến đặc điểm kết cấu và đặc tính của máy 

bơm.  
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6.2.2.3. Mực nước bể xả lớn nhất kiểm tra  

Mực nước bể xả lớn nhất kiểm tra Zbx.max.KT: Là mực lớn nhất mà trạm bơm có thể làm việc được 

mà thiết bị cơ khí, động lực không bị hư hại; ở mực nước này trạm bơm không bắt buộc phải bơm 

đủ lưu lượng thiết kế.  

- Đối với trạm bơm tưới bơm vào kênh hở: Zbx.max,KT là mực nước lớn nhất ở bể xả, có quan hệ với 

chế độ thủy lực của kênh khi bơm với lưu lượng lớn nhất Qmax.  

- Đối với trạm bơm tưới (và trạm bơm cấp nước) bơm nước vào đường ống tại một điểm nào đó: 

Zbx.max,KT là cao độ đo áp (Z+p/γ) lớn nhất tại điểm đó khi bơm với lưu lượng nhỏ nhất Qmax.  

- Đối với trạm bơm tiêu: Zbx.max.KT là mực nước lớn nhất ở bể xả, có quan hệ với mực nước lớn nhất 

ở nguồn nước ứng với tần suất kiểm tra (tần suất 5% đối với trạm bơm có cấp công trình từ cấp I 

đến cấp IV) và đặc tính của công trình xả nước tiêu ra nguồn nước (ống xả, cống xả, kênh xả, 

miệng xả...).  

- Đối với trạm bơm khác: Zbx.max.KT là mực nước lớn nhất ở bể xả, được xác định cụ thể, phù hợp 

đặc điểm thủy lực của nơi nhận nước và công trình xả nước tới nơi nhận nước.  

Ngoài ra, mực nước bể xả lớn nhất kiểm tra kế còn phải xét đến đặc điểm kết cấu và đặc tính của 

máy bơm.  

6.2.2.4. Mực nước bể xả nhỏ nhất kiểm tra  

Không quy định mực nước này, tức là Zbx.min.KT có thể lấy bằng Zbx.min.TK.  

6.3. Cột nước địa hình đặc trưng của trạm bơm  

6.3.1. Cột nước địa hình lớn nhất thiết kế  

Cột nước địa hình lớn nhất thiết kế Hđh.max.TK là chênh lệch giữa mực nước bể xả lớn nhất thiết kế 

và mực nước bể hút nhỏ nhất thiết kế ứng với mức đảm bảo phục vụ. Với cột nước này trạm bơm 

phải bơm đủ lưu lượng thiết kế QTK:  

  Hđh.max.TK = Zbx.max.TK − Zbh.min.TK            (6.1) 

6.3.2. Cột nước địa hình nhỏ nhất thiết kế  

Cột nước địa hình nhỏ nhất thiết kế Hđh.min.TK là chênh lệch giữa mực nước bể xả nhỏ nhất thiết kế và 

mực nước bể hút lớn nhất thiết kế. Với cột nước này trạm bơm phải bơm đủ lưu lượng thiết kế QTK:  

  Hđh.min.TK = Zbx.min.TK − Zbh.max.TK            (6.2)  

6.3.3. Cột nước địa hình trung bình thiết kế  

Cột nước địa hình trung bình thiết kế Hđh.tb.TK là cột nước địa hình mà trạm bơm thường xuyên phải 

làm việc trong một chu kỳ bơm ứng với tần suất thiết kế. Với cột nước này trạm bơm phải bơm đủ 

lưu lượng thiết kế QTK:  
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Xác định Hđh.tb.TK theo các phương pháp sau: 

- Theo phương pháp bình quân gia quyền năng lượng bơm (khi mực nước bể hút và bể xả thay đổi lớn):  

  
( )

( )

n

i i i
i 1

dh.tb.TK n

i i
i 1

Q .h .t

H

Q .t

=

=

=



             (6.3) 

trong đó:  

Qi - Lưu lượng yêu cầu của trạm bơm trong thời gian ti;  

hi - Cột nước địa hình tương ứng với Qi và ti;  

ti - Thời gian bơm nước trong từng thời kì có Qi và hi là không đổi;  

n - Số lần có Qi và hi là không đổi trong một chu kỳ làm việc của trạm bơm.  

Trong tính toán Hđh.tb.TK nên lập bảng như mẫu dưới đây (bảng 6.1).  

Bảng 6.1. Bảng thống kê và tính toán cột nước địa hình trung bình thiết kế 

STT 

Thời gian bơm  
(ngày) Qi 

(m3/s) 

Zbx 

(m) 

Zbh 

(m) 

hi 

(m) 
Qiti Qihiti 

Từ Đến ti 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

n ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

       Cộng: ΣQiti ΣQihiti 

 

- Theo phương pháp bình quân gia quyền thời gian bơm (khi trạm bơm nhỏ, mực nước bể hút và 

bể xả thay đổi không lớn):  

  

( )
=

=

=




n

i i

i 1
dh.tb.TK n

i

i 1

h .t

H

t

              (6.4)  

- Theo phương pháp bình quân số học (khi trạm bơm nhỏ, mực nước bể hút và bể xả thay đổi ít):  

  ==


n

i

i 1
dh.tb.TK

h

H
n

              (6.5)  

- Theo phương pháp bình quân đơn giản:  

  
− −

= − = −bx.max.TK bx.min.TK bh.max.TK bh.min.TK
dh.tb.TK bx.tb.TK bh.tb.TK

Z Z Z Z
H Z Z

2 2
   (6.6)  

trong đó:  
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Zbx.tb.TK - Mực nước bể xả trung bình đơn giản:  

  
−

= bx.max.TK bx.min.TK
bx.tb.TK

Z Z
Z

2
           (6.7)  

Zbh.tb.TK - Mực nước bể hút trung bình đơn giản:  

  
−

= bh.max.TK bh.min.TK
bh.tb.TK

Z Z
Z

2
           (6.8)  

hoặc theo công thức:  

  
−

= dh.max.TK dh.min.TK
dh.tb.TK

H H
H

2
           (6.9)  

trong đó:  

Hdh.max.TK - Cột nước địa hình lớn nhất thiết kế (xem 6.2.1);  

Hdh.min.TK - Cột nước địa hình nhỏ nhất thiết kế (xem 6.2.2).  

6.3.4. Cột nước địa hình lớn nhất kiểm tra  

Cột nước địa hình lớn nhất kiểm tra Hđh.max.TK là chênh lệch giữa mực nước bể xả lớn nhất kiểm tra và 

mực nước bể hút nhỏ nhất kiểm tra mà trạm bơm có thể làm việc được mà thiết bị cơ khí, động lực 

không bị hư hại; ở mực nước này trạm bơm không bắt buộc phải bơm đủ lưu lượng thiết kế QTK.  

  Hđh.max.KT = Zbx.max.KT − Zbh.min.KT            (6.10) 

6.3.5. Cột nước địa hình nhỏ nhất kiểm tra  

Cột nước địa hình nhỏ nhất kiểm tra Hđh.max.TK là chênh lệch giữa mực nước bể xả nhỏ nhất kiểm tra 

và mực nước bể hút lớn nhất kiểm tra mà trạm bơm có thể làm việc được mà thiết bị cơ khí, động lực 

không bị hư hại; ở mực nước này trạm bơm không bắt buộc phải bơm đủ lưu lượng thiết kế QTK.  

  Hđh.max.KT = Zbx.max.KT − Zbh.min.KT            (6.11) 

6.4. Cột nước tổn thất đường ống và cột nước bơm yêu cầu  

6.4.1. Cột nước tổn thất đường ống  

6.4.1.1. Cột nước tổn thất đường ống htt là cột nước tổn thất trên đường ống hút và trên đường ống 

đẩy của máy bơm, bao gồm bao gồm các tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ trên đường ống. 

Cột nước tổn thất htt được tính theo công thức:  

  htt = hh + hđ = Σhd + Σhc              (6.12)  

trong đó:  

hh - Cột nước tổn thất trên đường ống hút (đoạn dòng chảy từ mặt thoáng bể hút tới mặt cắt 

cửa vào của máy bơm), m;  
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hđ - Cột nước tổn thất trên đường ống đẩy (đoạn dòng từ mặt cắt cửa ra máy bơm đến mặt 

thoáng bể xả), m; 

hd - Cột nước tổn thất dọc đường theo chiều dài ống hút và ống đẩy, m;  

hc - Cột nước tổn thất cục bộ trên ống hút và ống đẩy, m.  

6.4.1.2. Ban đầu chưa xác định máy bơm và các thiết bị, ống hút và ổng đẩy, nên cột nước tổn thất 

tính theo trị số kinh nghiệm:  

hd = 2 ÷ 3 m trên 1 km chiều dài đường ống;  

hc = 0,75 ÷ 1,0 m đối với trạm bơm lấy nước ở kênh hoặc hồ chứa;  

hc = 1,0 ÷ 1,5 m đối với trạm bơm lấy nước ở sông;  

hc = 1,5 ÷ 2,0 m đối với trạm bơm cấp nước có hệ thống đường ống được nối ghép chung giữa 

các máy bơm.  

6.4.2. Cột nước bơm yêu cầu  

6.4.2.1. Sơ bộ tính được cột nước bơm yêu cầu H0 theo công thức:  

  H0 = Hđh.tb.TK + htt (với htt sơ bộ đã lấy như ở 6.3).  

6.4.1.2. Xác định đường quan hệ cột nước bơm yêu cầu H0 theo lưu lượng bơm Q  

Khi đã có cột nước yêu cầu sơ bộ tính H0 (xem 6.4.1.2) và lưu lượng thiết kế trạm bơm QTK (xem 

6.1.1), sơ bộ chọn được máy bơm và số máy bơm, rồi sơ bộ thiết kế đường ống và các thiết bị trên 

đường ống. Từ đó, tiến hành tính toán lại htt và H0 để xác định các thông số công tác của máy bơm 

và có thể chọn lại máy bơm cho đến khi phù hợp.  

Công thức chung để tính toán cột nước bơm yêu cầu H0:  

  H0 = Hđh + htt = Hđh + S.Q2            (6.13)  

trong đó:  

Q - Lưu lượng chảy qua máy bơm và đường ống, m3/s;  

S - Hệ số, phụ thuộc chất lỏng, đường kính ống, đặc tính ống và các thiết bị trên đường ống.  

Vẽ đường quan hệ theo công thức 6.13 trong hệ tọa độ (Q, H).  

Sử dụng cách tìm điểm công tác ở (xem 8.1) để xác định các cột nước bơm đặc trưng khi đã chọn 

bơm và đường ống như dưới đây (xem 6.5).  

6.5. Các cột nước bơm đặc trưng  

6.5.1. Cột nước bơm trung bình thiết kế  

  Htb.TK = Hđh.tb.TK + htt              (6.14)  

trong đó:  
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Hđh.tb.TK - Cột nước địa hình trung bình thiết kế (xem 6.3.3), m;  

htt - Cột nước tổn thất trên đường ống ứng với Hđh = Hđh.tb.TK, m.  

Yêu cầu là, tại Htb.TK máy bơm cung cấp được lưu lượng Q ≥ QTK và máy bơm làm việc ở vùng có 

hiệu suất bơm cao nhất; thiết bị cơ khí và động lực không bị hư hại (do khí thực, quá tải...).  

6.5.2. Cột nước bơm lớn nhất nhất thiết kế  

  Hmax.TK = Hđh.max.TK + htt              (6.15)  

trong đó:  

Hđh.max.TK - Cột nước địa hình lớn nhất thiết kế (xem 6.3.1), m;  

htt - Cột nước tổn thất trên đường ống ứng với Hđh = Hđh.max.TK, m.  

Yêu cầu là, tại Hmax.TK máy bơm cung cấp được lưu lượng Q = QTK (hoặc với sai số lưu lượng Q ≤ 

3% QTK) và máy bơm làm việc ở vùng có hiệu suất bơm cao, thiết bị cơ khí và động lực không bị hư 

hại (do khí thực, quá tải...).  

6.5.3. Cột nước bơm nhỏ nhất thiết kế  

  Hmin.TK = Hđh.min.TK + htt              (6.16)  

trong đó: 

Hđh.min.TK - Cột nước địa hình nhỏ nhất thiết kế (xem 6.3.2), m;  

htt - Cột nước tổn thất trên đường ống ứng với Hđh = Hđh.min.TK, m.  

Yêu cầu là, tại Hmin.TK máy bơm cung cấp được lưu lượng Q > QTK và máy bơm làm việc ở vùng có 

hiệu suất bơm cao, thiết bị cơ khí và động lực không bị hư hại (do khí thực, quá tải...).  

6.5.4. Cột nước bơm lớn nhất nhất kiểm tra  

  Hmax.KT = Hđh.max.KT + htt              (6.17)  

trong đó: 

Hđh.max.KT - Cột nước địa hình lớn nhất kiểm tra (xem 6.3.4), m;  

htt - Cột nước tổn thất trên đường ống ứng với Hđh = Hđh.max.KT, m.  

Tại Hmax.KT máy bơm không bắt buộc phải làm việc; hoặc nếu làm việc thì không bắt buộc phải cung 

cấp đủ lưu lượng QTK nhưng thiết bị cơ khí và động lực không bị hư hại (do khí thực, quá tải...).  

6.5.5. Cột nước bơm nhỏ nhất kiểm tra  

  Hmin.KT = Hđh.min.KT + htt              (6.18)  

trong đó: 

Hđh.min.KT - Cột nước địa hình nhỏ nhất kiểm tra (xem 6.3.5), m;  
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htt - Cột nước tổn thất trên đường ống ứng với Hđh= Hđh.min.KT, m.  

Tại Hmin.KT máy bơm không bắt buộc phải làm việc; hoặc nếu làm việc thì không bắt buộc phải cung 

cấp đủ lưu lượng QTK nhưng thiết bị cơ khí và động lực không bị hư hại (do khí thực, quá tải...).  

6.5.6. Các yêu cầu khác khi xác định các cột nước máy bơm đặc trưng:  

- Cần sử dụng thông số và đường đặc tính của 2 đến 3 máy bơm sẵn có của một số nhà sản xuất để 

mượn làm mẫu cho việc tính toán thiết kế, trong đó có việc xác định các cột nước đặc trưng trên đây.  

- Các thông số: lưu lượng bơm Q, cột nước bơm H, cột nước tổn thất đường ống htt (xem từ 6.5.1 

đến 6.5.5) phải được xác định thông qua việc tìm điểm công tác của máy bơm (xem 8) được mượn 

làm mẫu.  

7. Chọn máy bơm và động cơ  

7.1. Chọn máy bơm  

7.1.1. Chọn số máy bơm  

7.1.1.1. Số tổ máy phải là ít nhất và phù hợp với biểu đồ nhu cầu nước. Số tổ máy lắp trong các 

trạm bơm lấy từ 2 đến 8 máy, tốt nhất là từ 3 đến đến 5 máy.  

7.1.1.2. Số máy có thể được chọn lớn hơn nếu gặp một trong các trường hợp sau:  

- Không có loại máy bơm nào lớn hơn;  

- Thời gian đưa hết các tổ máy vào vận hành kéo dài hơn 10 năm kể từ khi hoàn thành lắp máy 

bơm thứ nhất;  

- Các tính toán kinh tế - kỹ thuật khẳng định sự hợp lý của việc chọn nhiều tổ máy hơn;  

- Trong trạm bơm phải đặt các máy bơm có cột nước khác nhau (ví dụ: trạm bơm cấp nước cho 

các khu vực khác nhau ở trạm bơm tưới; trạm bơm tưới tiêu kết hợp; trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

và rửa lọc trong trạm cấp nước...).  

- Đối với các trạm bơm tưới có lưu lượng nhỏ hơn 0,4 m3/s và công suất nhỏ hơn 15 KW khi có 

luận chứng riêng, có thể đặt một tổ máy, khi đó trong kho của khu trạm bơm cần có 1 tổ máy dự 

phòng để có thể lắp đặt thay thế trong trường hợp cần thiết.  

7.1.1.3. Khi cần bố trí ống đẩy chung, số máy bơm trong trạm bơm nên là bội số của 2 hoặc 3 để 

dễ dàng hợp nhất các ống đẩy.  

7.1.1.4. Ngoài các máy bơm làm việc, trong trạm bơm cần lắp thêm một số máy dự phòng. Số máy 

dự phòng được quy định như sau:  

- Đối với trạm bơm tưới trong nông nghiệp có số máy làm việc từ 6 máy làm việc trở lên thì bố trí 1 

máy dự phòng.  

- Đối với các trạm bơm tiêu nước mưa, không bố trí máy bơm dự phòng.  
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- Đối với các trạm bơm cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, số máy dự phòng được xác định 

theo số máy làm việc và bậc tin cậy cấp nước được quy định theo tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới và 

công trình cấp nước (bảng 7.1).  

- Đối với các trạm bơm nước thải, số máy dự phòng được xác định theo số máy làm việc và độ tin cậy 

của trạm bơm được quy định theo tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới và công trình thoát nước (bảng 7.2).  

Bảng 7.1. Số lượng máy bơm dự phòng trong các trạm bơm cấp nước  

Số lượng tổ máy làm  
việc của trạm bơm  

Số lượng máy bơm dự phòng đặt trong trạm bơm 

Bậc tin cậy I Bậc tin cậy II Bậc tin cậy III 

Đến 6  02 1 1 

Từ 6 đến 9  2 1 - 

Từ 9 trở lên  2 2 - 

Bảng 7.2. Số lượng máy bơm dự phòng trong các trạm bơm nước thải  

Nước thải sinh hoạt hoặc nước thải sản xuất  
có tính chất gần với nước thải sinh hoạt 

Nước thải có tính ăn mòn 

Số máy bơm 
làm việc 

Số máy bơm dự phòng  
theo độ tin cậy 

Số máy bơm 
làm việc 

Số máy bơm dự phòng 
cho tất cả loại trạm bơm 

 Loại I Loại II Loại III   

1  2  1   1  1  

2  2  1   2 ÷ 3  2  

≥ 3  2  
1 và 1 để 
trong kho  

 4  3  

-  -  - -  ≥ 5  Không nhỏ hơn 50% 

 

7.1.2. Chọn loại máy bơm  

Từ lưu lượng thiết kế trạm bơm QTK và số máy bơm làm việc n, tính được lưu lượng yêu cầu đối 

với một máy bơm Qb:  

  = TK
b

Q
Q

n
               (7.1) 

Có lưu lượng Qb và các cột nước bơm thiết kế (Htb.TK, Hmax.TK, Hminx.TK), dựa vào biểu đồ sản phẩm 

máy bơm của các nhà sản xuất, tiến hành chọn máy bơm. Máy bơm được chọn phải thỏa mãn các 

yêu cầu sau: 

- Bảo đảm cung cấp đủ lưu lượng yêu cầu Qb khi làm việc với các cột nước thiết kế;  

- Có hiệu suất cao trong phạm vi làm việc yêu cầu;  

- Khả năng chống khí thực tốt, tức là đường đặc tính [Hck] cao / đường đặc tính [Δh] thấp / đường 

đặc tính NPSHr thấp trong phạm vi làm việc yêu cầu, máy bơm không bị khí thực;  
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- Động cơ đi kèm không bị quá tải trong phạm vi làm việc yêu cầu;  

- Có chất lượng cơ khí tốt;  

- Có khả năng chống ăn mòn hóa học tốt và có khả năng chịu mài mòn tốt đối với các chất rắn 

trong nước (bùn cát, rác...);  

- Thuận tiện cho các công tác: vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện;  

- Giá thành rẻ.  

Trường hợp đặc biệt, nếu ở không chọn được máy bơm nào thỏa mãn thì áp dụng định luật đồng 

dạng để thay đổi vòng quay hoặc gọt bánh xe cánh quạt sao cho máy bơm mới thỏa mãn yêu cầu.  

Đối với các trạm bơm có lưu lượng yêu cầu và cột nước yêu cầu thay đổi lớn, có thể dùng các máy 

bơm lớn nhỏ khác nhau trong cùng một trạm bơm. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể có khó khăn cho 

các công tác thiết kế, thi công và quản lý.  

Việc chọn máy bơm phải kết hợp chặt chẽ với việc chọn số máy bơm, sao cho có được phương án 

về số máy và loại máy tốt nhất.  

Sau khi tính toán lưu lượng yêu cầu một bơm Qb và các cột nước bơm đặc trưng ở mục 6 trên đây, 

cần tập hợp thành bảng yêu cầu chọn bơm (bảng 7.3) phục vụ cho công việc mua sắm máy bơm 

và thiết bị.  

Bảng 7.3. Thống kê các thông số yêu cầu để chọn máy bơm 

Cột nước Hmin.KT Hmin.TK Htb.TK Hmax.TK Hmax.KT 

Mực nước bể hút (m)      

Mực nước bể hút (m)      

Cột nước địa hình (m)      

Cột nước tổn thất (m)      

Cột nước bơm yêu cầu (m)      

Yêu cầu về lưu lượng bơm    TK
b

Q
Q

n
=   

Yêu cầu về hiệu suất bơm  Cao Cao nhất Cao  

Yêu cầu chống khí thực   Đạt Đạt Đạt  

Yêu cầu động cơ  Không bị quá tải Không bị quá tải Không bị quá tải  

CHÚ THÍCH 1: Tại Hmin.KT và Hmax.KT máy bơm không bắt buộc phải làm việc; hoặc nếu làm việc thì không bắt buộc 
phải cung cấp đủ lưu lượng QTK nhưng phải có biện pháp để thiết bị cơ khí và động lực không bị hư hại (do khí thực, 
quá tải...).  

CHÚ THÍCH 2: QTK - Lưu lượng thiết kế của trạm bơm.  

CHÚ THÍCH 3: n - Số máy bơm trong trạm bơm, không kể máy bơm dự phòng.  

 

 7.2. Chọn động cơ kéo máy bơm  

 (bổ sung)  
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8. Trạng thái làm việc của máy bơm  

8.1. Điểm công tác của máy bơm làm việc đơn lẻ  

Máy bơm làm việc đơn lẻ là trường hợp mỗi máy có một đường ống (gồm ống hút và ống đẩy) 

riêng, bơm nước từ bể hút có mặt thoáng và đưa lên bể xả có mặt thoáng. Đây trường hợp làm 

việc cơ bản của máy bơm.  

Điểm công tác của máy bơm là điểm nằm trên đường đặc tính của máy bơm mà tại đó có sự cân 

bằng giữa cột nước mà máy bơm tạo ra với với cột nước yêu cầu (H0 ≡ H). Cách tìm điểm công tác 

cho trường hợp này như sau:  

- Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đường đặc tính của máy bơm H và đường cột nước yêu cầu H0.  

- Điểm giao nhau A(QA, HA) giữa hai đường này là điểm công tác của máy bơm (hình 8.1-a); nghĩa 

là máy bơm sẽ cung cấp một lưu lượng là QA và tạo ra một cột nước HA.  

Khi Hđh thường xuyên thay đổi, để thuận lợi cho việc tìm điểm công tác, nên thực hiện tìm điểm 

công tác theo cách thứ hai như sau (hình 8.1-b):  

- Từ đường đặc tính cột nước của máy bơm H, khấu trừ đi tổn thất cột nước đường ống htt, sẽ thu 

được đường Hđh. Từ một giá trị Hđh nào đó, kẻ đường gióng ngang (song song với trục Q) gặp 

đường Hđh tại điểm A*; rồi từ A* kẻ đường dóng đứng (song song với trục H) gặp đường H tại điểm 

A(QA, HA) chính là điểm công tác của máy bơm.  

- Với các trường hợp Hđh thay đổi A

đhH , B

đhH  và C

đhH , sẽ tìm được các điểm công tác tương ứng là 

A(QA, HA), B(QB, HB) và C(QC, HC).  

Từ lưu lượng làm việc Q tìm được sẽ xác định được các thông số công tác khác (hiệu suất bơm η, 

công suất bơm N, độ cao chân không cho phép [Hck] / độ dự trữ khí thực cho phép [Δh] / độ cao hút 

nước thực cho phép NPSH...) của máy bơm (hình 8.2).  

A tth tt

H

bh

H

Q

h 
A

Z

A

®h

H

Q

C

®h

CO

B

H

QO

A

H

C

B

H ®h

B

H

A*

Z

A

Z bh

H

Q

H ®h

A

H

A

0

Q

H

Q

bx
®h

 

Hình 8.1. Hai cách tìm điểm công tác của máy bơm  
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Hình 8.2. Xác định điểm công tác của máy bơm 
 

8.2. Máy bơm làm việc song song  

Máy bơm làm việc song song là trường hợp nhiều máy bơm ghép với nhau cùng bơm nước vào 

một hay nhiều ống đẩy chung (hình 8.3). Cách tìm điểm công tác cho trường hợp này được tiến 

hành theo các bước sau:  

- Có các đường đặc tính cột nước HI và HII của các máy bơm tương ứng I và II.  

- Xác định đường đặc tính tổn thất cột nước hI và hII trên các ống riêng của các máy bơm l và lI.  

- Khấu trừ đi tổn thất hII và hII từ đường đặc tính HI và HII tương ứng, được các đường HI’ và HII’.  

- Vẽ đường đặc tính chung HI’+II’ của hai máy bơm bằng cách giữ nguyên tung độ và cộng hoành độ 

của các đường HI’ và HII’.  

- Xác định đường đặc tính tổn thất cột nước h1 và h2 tương ứng trên hai ống đẩy chung 1 và 2.  

- Vẽ đường đặc tính cột nước yêu cầu đối với ống đẩy 1 (H0-1=Hđh+h1) và ống đẩy 2 (H0-2=Hđh+h2).  

- Vẽ đường đặc tính cột nước yêu cầu chung H0-2ô của hai ống đẩy khi cùng làm việc bằng cách giữ 

nguyên tung độ và cộng hoành độ của hai đường H0-1 và H0-2.  

- Đường HI’+II’ cắt đường H0-2ô tại A*(QA*, HA*) với QA* là tổng lưu lượng của cả trạm bơm.  

- Từ A dóng ngang gặp đường HI’ tại AI’, từ AI’, sau đó dóng đứng lên được điểm AI(QI, HI) là điểm 

công tác của máy bơm I. Làm tương tự cũng tìm được AII(QII, HII) là điểm công tác của máy bơm II.  

- Có lưu lượng từng máy bơm, sẽ tìm được các thông số công tác còn lại của từng máy (η, N, 

NPSH...).  

Nếu có nhiều hơn nữa số máy bơm làm việc song song và nhiều hơn nữa số đường ống đẩy chung 
làm việc song song thì cách tìm điểm công tác máy bơm cũng được tiến hành tương tự.  
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Hình 8.3. Xác định điểm công tác của nhiều máy bơm  

làm việc song song bơm vào nhiều ống đẩy chung 

 

8.3. Máy bơm làm việc nối tiếp  

Trong trường hợp cột nước yêu cầu cao, một máy bơm không đủ cột nước, có thể dùng hai hoặc 

nhiều máy bơm làm việc nối tiếp, máy I bơm vào máy II, máy II bơm vào máy tiếp theo, rồi máy 

bơm cuối cùng bơm vào bể xả (hình 8.4).  

Cách tìm điểm công tác được tiến hành như sau:  

- Có các đường đặc tính cột nước HI và HII của các máy bơm I và II.  

- Vẽ đường đặc tính chung của hai máy HI+II bằng cách giữ nguyên hoành độ và cộng tung độ của 

các đường HI và HII.  

- Xác định đường đặc tính tổn thất cột nước htt trên toàn tuyến ống hút và ống đẩy.  

- Vẽ đường đặc tính cột nước yêu cầu H0 của đường ống (H0 = Hđh + htt).  

- Đường HI+II cắt đường H0 tại A* là điểm làm việc chung của hệ thống.  

- Từ A* dóng thẳng xuống gặp đường HI tại AI(QAI, HAI) và gặp đường HII tại AII(QAII, HAII) là các điểm 

công tác tương ứng của máy bơm I và máy bơm II. 

- Có lưu lượng của máy bơm, sẽ tìm được các thông số công tác của từng máy (H, η, N, NPSH...).  

Nếu có nhiều hơn nữa số máy bơm làm việc nói tiếp thì cách tìm điểm công tác máy bơm cũng 

được tiến hành tương tự.  
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Hình 8.4. Xác định điểm công tác  

của hai máy bơm làm việc nối tiếp 

 

8.4. Các trường hợp làm việc khác của máy bơm  

Ngoài các trường hợp máy bơm làm việc song song và nối tiếp như các mục 8.3 và 8.4 trên đây, 

trong thực tế còn rất nhiều trường hợp làm việc đặc biệt khác:  

- Một máy bơm bơm nước lên hai bể xả có cao trình khác nhau.  

- Máy bơm bơm nước lên bể xả, trên đường ống đẩy có điểm lấy nước.  

- Hai hay nhiều máy bơm làm việc song song với một hay nhiều đường ống hút chung và với một 

hay nhiều đường ống đẩy chung.  

- Máy bơm hút nước từ nhiều bể hút có cao trình khác nhau v.v...  

Việc tìm điểm công tác của máy bơm cho bất kỳ trường hợp nào đều dựa vào định nghĩa về điểm 

công tác của máy bơm và các nguyên tắc về sự cân bằng năng lượng và lưu lượng của hệ thống 

mà máy bơm là thành phần trong đó.  

Nên sử dụng các phần mềm tính toán thủy lực đường ống (chẳng hạn như EPANET, 

WATERGEM...) thì việc tìm điểm công tác máy bơm rất nhanh chóng và thuận lợi.  

8.5. Điều chỉnh trạng thái làm việc của máy bơm  

8.5.1. Điều chỉnh trạng thái làm việc của máy bơm bằng van khóa trên đường ống đẩy  

Điều chỉnh độ mở van khóa để thay đổi diện tích tiết diện dòng chảy, làm cho cột nước tổn thất trên 

đường ống htt và cột nước yêu cầu H0 thay đổi, dẫn đến điểm công tác máy bơm thay đổi. Trên hình 

8.5 cho thấy, khi đóng bớt van khóa sẽ có thêm một tổn thất qua khóa là hK, đường H0 sẽ trở thành 

đường K

0H , điểm công tác từ A sẽ dịch chuyển thành điểm AK dọc theo đường H, lưu lượng giảm từ 

Q thành QK mong muốn. Phạm vi điều chỉnh lưu lượng chỉ có thể về trị số nhỏ hơn so với khi khóa 

mở hoàn toàn.  
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Dùng khoá điều chỉnh không lợi về mặt năng lượng (do có thêm tổn thất thủy lực hk), nhưng 

phương pháp này đơn giản, thường áp dụng nhiều đối với các máy bơm nhỏ.  
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Hình 8.5. Điều chỉnh điểm công tác  

máy bơm bằng khóa trên ống đẩy  

Hình 8.5. Điều chỉnh điểm công tác  

máy bơm bằng thay đổi số vòng quay  

 

8.5.2. Điều chỉnh trạng thái làm việc của máy bơm bằng thay đổi số vòng quay  

Muốn giảm từ Q xuống Q1 thì giảm số vòng quay từ n thành n1 và ngược lại. Máy bơm sẽ làm việc 

với đường đặc tính mới H1 đi qua A1. Điểm công tác từ A sẽ dịch chuyển thành điểm A1 dọc theo 

đường H0, lưu lượng giảm từ Q thành Q1 mong muốn.  

Với giá trị số vòng quay mới n1 sẽ có một đường đặc tính bơm mới. Dùng định luật đồng dạng của 

máy bơm để xác định:  

  


= = = = = =


3
ck 11 1 1 11 1

3

ck

10 - [H ]H N h NPSHn Q

n Q H N h 10 - [H ]NPSH
      (8.1) 

  

0,2

1 1
1 n

1 n

−
−   

=  
−   

               (8.2)  

trong đó:  

Q, H, ƞ1, N, Δh, NPSH, [Hck]1 - Lưu lượng, cột nước, hiệu suất, công suất, độ dự trữ khí thực cho 

phép, độ cao chân không cho phép, độ cao hút nước thực cho phép của máy bơm ứng với số 

vòng quay ban đầu n.  

Q1, H1, ƞ1, N1, Δh1, NPSH1, [Hck]1 - Lưu lượng, cột nước, hiệu suất, công suất, độ dự trữ khí thực 

cho phép, độ cao chân không cho phép, độ cao hút nước thực cho phép của máy bơm ứng với 

số vòng quay cần tìm n1.  

Một số biện pháp kỹ thuật thay đổi số vòng quay có thể được sử dụng như sau đây:  

* Khi dùng động cơ điện xoay chiều, có các biện pháp:  

- Đóng cuộn dây động cơ có số đôi cực khác nhau: Cuộn dây phần tĩnh phải cuộn một cách đặc 



TCVN 8423 : 2020 

30 

biệt. Biện pháp này chỉ thay đổi số vòng quay từng nấc với số đôi cực nhất định.  

- Thay đổi tần số dòng điện máy phát điện: Chỉ áp dụng được đối với với nguồn điện độc lập chỉ 

dùng cho động cơ kéo máy bơm.  

- Dùng máy biến tần: Với biện pháp này, thay đổi được số vòng quay của động cơ kéo máy bơm. 

Máy biến tần còn có tác dụng như một biện pháp trong mở máy động cơ.  

- Dùng khớp nối thủy lực biến tốc: Với biện pháp này, thay đổi được số vòng quay máy bơm trong 

khi vẫn giữ nguyên số vòng quay động cơ.  

* Khi dùng động cơ đốt trong kéo máy bơm:  

Động có đốt trong thích hợp nhất cho việc thay đổi số vòng quay. Khi số vòng quay thay đổi trong 

phạm vi không lớn thì hiệu suất động cơ không thay đổi nhiều.  

8.5.3. Điều chỉnh trạng thái làm việc của máy bơm bằng thay đổi góc cánh quạt  

Một số loại máy bơm hướng trục có góc nghiêng cánh quạt θ thay đổi được để tạo thành nhiều 

đường đặc tính khác nhau. Tùy theo cột nước địa hình và lưu lượng yêu cầu mà điều chỉnh góc 

cánh quạt để cho máy bơm làm việc với đường đặc tính phù hợp nhất.  
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Hình 8.6. Điều chỉnh điểm công tác máy bơm  

bằng thay đổi số góc nghiêng cánh quạt  

9. Khí thực máy bơm và xác định cao trình đặt máy  

9.1. Khái niệm về hiện tượng khí thực, độ cao đặt máy và cao trình đặt máy  

9.1.1. Hiện tượng khí thực  

Khí thực là hiện tượng một bộ phận nào đó bên trong máy bơm bị xâm thực mà nguyên nhân chủ 

yếu là do các bọt hơi nước hình thành khi áp suất của nước tại đó xuống quá thấp.  

9.1.2. Độ cao đặt máy  

Để ngăn ngừa hiện tượng khí thực thì độ cao đặt máy (còn gọi là độ cao hút nước địa hình) hs tính 
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từ mặt thoáng bể hút tới điểm tính toán không được vượt quá một độ cao cho phép [hs]:  

  hs ≤ [hs]                (9.1)  

Khi tính toán hs theo độ cao chân không cho phép [Hck] hoặc theo độ cao dự trữ khí thực cho phép 

[Δh] thì điểm tính toán là điểm trung tâm máy bơm. Trung tâm máy bơm là điểm nằm trên tuyến đi 

qua tâm trục máy đối với máy bơm trục ngang, hoặc là điểm trung tâm bánh xe cánh quạt đối với 

máy bơm trục đứng (hình 9.1).  

Khi tính toán hs theo độ cao hút nước thực cho phép NPSHr (required net positive suction head) thì điểm 

tính toán là trung tâm của tiết diện dòng chảy s−s ngay sát mép vào cánh quạt máy bơm (hình 9.2).  

Quy ước rằng, hs là số dương khi điểm tính toán (điểm trung tâm máy bơm hay điểm tâm mặt cắt s-

s) nằm trên mực nước bể hút, ngược lại hs là số âm khi điểm tính toán nằm trên mực nước bể hút.  
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Hình 9.1. Điểm tính toán khi xác định độ cao đặt máy theo [Hck] hoặc [Δh]  
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Hình 9.1. Điểm tính toán khi xác định độ cao đặt máy theo NPSH  
 

9.1.3. Cao trình đặt máy  

Cao trình đặt máy là độ cao của tâm mặt cắt tính toán so với mặt chuẩn. Thông thường, lấy mặt 

chuẩn là cao trình mực nước biển. Để an toàn về khí thực thì cao trình đặt máy được xác định theo 

điều kiện:  

  Zđm = Zbh + [hs]               (9.2)  



TCVN 8423 : 2020 

32 

trong đó:  

Zđm - Cao trình đặt máy, m;  

Zbh - Cao trình mực nước bể hút so với mặt chuẩn, m;  

[hs] - Độ cao đặt máy (còn gọi là độ cao hút nước địa hình) cho phép được xác định theo điều 

kiện về đảm bảo an toàn khí thực cho máy bơm. 

9.2. Xác định độ cao đặt máy theo điều kiện chống khí thực  

9.2.1. Xác định độ cao đặt máy theo độ cao chân không cho phép  

Công thức xác định:  

  = − + + − − − −
2

v
s ck a bh tt.oh

v
[h ] [H ] 10 H 0,24 H h S

2g
       (9.3)  

trong đó:  

[Hck] - Độ cao chân không cho phép, m, được tra trên đường đặc tính của máy bơm ứng với 

điểm công tác đang xét, m;  

Ha - Cột nước áp suất khí trời tại mặt thoáng bể hút, m;  

Hbh - Cột nước áp suất bốc hơi của chất lỏng đi qua máy, được tra bảng theo nhiệt độ, m.  

vv - Vận tốc dòng chảy tại mặt cắt cửa vào máy bơm, m/s;  

htt.oh - Tổn thất thủy lực trên đường ống hút tính từ mặt thoáng bể hút tới mặt cắt cửa vào máy 

bơm, m;  

g - Gia tốc trọng trường, g=9,81 m/s2;  

S - Độ cao an toàn tăng thêm, lấy S = 0,5 ÷ 1,0 m.  

Cột nước áp suất khí trời Ha phụ thuộc vào cao trình mặt thoáng bể hút Zbh và được tra ở các bảng 

có sẵn, hoặc tính theo công thức gần đúng:  

   = − bh
a

Z
H 10,33

900
              (9.4)  

Khi đã chọn cao trình đặt máy hoặc đối với những trạm bơm đã xây dựng thì cần kiểm tra điều kiện 

an toàn khí thực theo điều kiện:  

  Hck.a ≤ [Hck] − S               (9.5) 

với:  

  = − + − − + + +
2

v
ck.a dm bh a bh tt.oh

v
H Z Z 10 H 0,24 H h

2g
       (9.6)  

trong đó:  
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Hck.a - Độ cao chân không đang có, m;  

[Hck] - Độ cao chân không cho phép, m, được tra trên đường đặc tính của máy bơm ứng với 

điểm công tác đang xét;  

Zđm - Cao trình đặt máy đã chọn, m;  

Zbh - Mực nước bể hút đang xét, m;  

Các ký hiệu khác đã được giải thích ở trên (xem 9.2.1).  

9.2.2. Xác định độ cao đặt máy theo độ cao dự trữ khí thực cho phép  

Công thức xác định:  

  = − − −  −s a bh tt.oh[h ] H H h [ h] S            (9.7)  

trong đó:  

[Δh] - Độ cao dự trữ khí thực cho phép, m, được tra trên đường đặc tính của máy bơm ứng với 

điểm công tác đang xét.  

Ha, Hbh, htt.oh - Đã được giải thích ở trên (xem 9.2.1).  

Khi đã chọn cao trình đặt máy hoặc đối với những trạm bơm đã xây dựng thì cần kiểm tra điều kiện 

an toàn khí thực theo điều kiện:  

  Δha ≥ [Δh] + S              (9.8) 

với:  

   = − + + − −a dm bh a bh tt.ohh Z Z H H h           (9.9)  

trong đó:  

Δha - Độ cao dự trữ khí thực đang có, m;  

[Δh] - Độ cao dự trữ khí thực cho phép, m, được tra trên đường đặc tính của máy bơm ứng với 

điểm công tác đang xét;  

Các ký hiệu khác đã được giải thích ở trên (xem 9.2.1).  

9.2.3. Xác định độ cao đặt máy theo độ cao hút nước thực cho phép  

Công thức xác định:  

  = − − − −s a bh tt.oh[h ] H H h NPSHr S           (9.10)  

trong đó:  

NPSHr - Độ cao hút nước thực cho phép (yêu cầu), được tra trên đường đặc tính của máy 

bơm ứng với điểm công tác đang xét;  
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Ha, Hbh, htt.oh - Đã được giải thích ở trên (xem 9.2.1).  

Khi đã chọn cao trình đặt máy hoặc đối với những trạm bơm đã xây dựng thì cần kiểm tra điều kiện 

an toàn khí thực theo điều kiện:  

  NPSHa ≥ NPSHr + S             (9.11) 

với:  

  = − + + − −dm bh a bh tt.ohNPSHa Z Z H H h           (9.12)  

trong đó:  

NPSHa - Độ cao hút nước thực đang có, m;  

NPSHr - Độ cao hút nước thực cho phép, m, được tra trên đường đặc tính của máy bơm ứng 

với điểm công tác đang xét.  

Các ký hiệu khác đã được giải thích như ở trên (xem 9.2.1).  

10. Nhà máy bơm  

10.1. Các loại nhà máy bơm  

10.1.1. Khái niệm  

Nhà máy bơm (có thể còn gọi là nhà trạm bơm) là nơi đặt các thiết bị cơ khí thủy động lực chủ yếu 

như máy bơm, động cơ và thiết bị phụ như: hệ thống điện, hệ thống bơm dầu mỡ, hệ thống nước 

kỹ thuật, hệ thống mồi nước bằng bơm chân không, hệ thống bơm dầu mỡ, hệ thống thông gió và 

làm mát, các loại van khóa, các bơm con..., đồng thời còn bố trí hệ thống đường ống nối tiếp.  

Hình dạng và kết cấu của nhà máy bơm phụ thuộc vào nhiều yếu tố:  

- Hình dạng, kích thước và các đặc điểm khác của máy bơm và động cơ kéo máy bơm;  

- Đặc điểm của nguồn nước;  

- Điều kiện địa hình, địa chất nơi đặt trạm;  

- Điều kiện khí hậu;  

- Vật liệu để xây dựng...  

10.1.2. Phân loại nhà máy bơm  

Theo đặc điểm kết cấu và loại máy bơm, có các loại nhà máy bơm sau:  

- Nhà máy bơm kiểu khối tảng và khối tảng giếng sâu;  

- Nhà máy bơm buồng xoắn bê tông;  

- Nhà máy bơm kiểu buồng ướt máy đặt chìm;  

- Nhàmáy bơm kiểu buồng ướt máy đặt khô;  
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- Nhà máy bơm kiểu buồng khô;  

- Nhà máy bơm móng tách rời;  

- Nhà máy bơm lắp máy bơm chìm;  

- Nhà máy bơm lắp máy bơm trục xiên;  

- Nhà máy bơm lắp máy bơm chìm xiên;  

- Trạm bơm di động;  

- Trạm bơm nổi  

- Các loại trạm khác.  

Các bảng và hình vẽ minh họa sau đây thể hiện một số loại nhà máy bơm chủ yếu có liên quan 

chặt chẽ với loại máy bơm.  

Bảng 10.1. Hình dạng một số trạm bơm loại trung bình và lớn Q > 1 m3/s  

Hình dạng nhà máy bơm Loại máy bơm Sơ đồ nhà máy 

Nhà máy khối tảng Hướng trục trục đứng Hình 10.1-a và 10.2-a 

Nhà máy khối tảng Ly tâm 1 cửa nước vào trục đứng Hình 10.1-b 

Khối tảng giếng sâu Ly tâm 1 cửa nước vào trục đứng Hình 10.1-c 

Buồng khô 
Ly tâm 1 cửa nước vào trục đứng;  

Hướng trục trục đứng 
Hình 10.1-d 

Buồng khô Ly tâm 2 cửa nước vào trục đứng Hình 10.1-e 

Buồng khô Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang Hình 10.1-g 

Buồng khô Hướng trục trục đứng Hình 10.1-h 

Buồng khô Hướng trục trục ngang hình 10.3-b 

Buồng khô loại giếng 
Ly tâm 1 hoặc 2 cửa nước vào trục 

đứng  
Hình 10.1-i 

Buồng khô loại giếng 
Ly tâm 1 cửa nước vào trục đứng;  

Hướng trục trục đứng 
Hình 10.1-h 

Buồng ướt máy đặt tầng khô Ly tâm 1 cửa nước vào trục đứng Hình 10.1-k 

Buồng ướt máy đặt tầng khô Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang Hình 10.2-b 

Kiểu buồng ướt máy chìm Hướng trục trục đứng Hình 10.2-c 

Kiểu móng tách rời Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang Hình 10.2-d 

Kiểu móng tách rời kết hợp 

công trình lấy nước  
Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang Hình 10.2-e 

Trạm bơm thuyền Hướng trục trục ngang Hình 10.2-g 
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Hình dạng nhà máy bơm Loại máy bơm Sơ đồ nhà máy 

Trạm bơm thuyền Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang Hình 10.2-h 

Trạm bơm buồng xoắn bê tông Trục đứng (hướng trục; hỗn lưu; li tâm)  Hình 10.5 

Trạm bơm lắp máy bơm chìm Máy bơm chìm (hướng trục; hỗn lưu)  Hình 10.4-a  

 

 Bảng 10.2. Hình dạng một số trạm bơm loại nhỏ Q ≤ 1 m3/s 

Hình dạng nhà máy bơm Loại máy bơm Sơ đồ nhà máy 

Buồng khô  Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang  Hình 10.1-g  

Buồng khô  Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang  Hình 10.3-a  

Buồng khô  Hướng trục trục ngang  Hình 10.3-b  

Buồng khô  Hướng trục trục đứng Hình 10.1-h  

Buồng ướt máy bơm đặt tầng 

khô  

Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang;  

Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang;  

Hướng trục trục ngang 

Hình 10.2-b  

Buồng ướt đặt máy chìm  Hướng trục trục đứng Hình 10.2-c  

Kiểu móng tách rời  

Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang;  

Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang;  

Hướng trục trục ngang 

Hình 10.2-d  

Kiểu móng tách rời kết hợp 

công trình lấy nước  

Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang;  

Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang  
Hình 10.2-e  

Trạm bơm thuyền  
Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang;  

Hướng trục trục ngang 
Hình 10.2-g và 10.2-h  

Trạm bơm di động trên đường 

ray ở mái dốc  

Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang;  

Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang  
Hình 10.2-i  

Trạm bơm di động trên xe cơ 

giới  

Ly tâm 1 cửa nước vào trục ngang;  

Ly tâm 2 cửa nước vào trục ngang  
 

Trạm bơm lắp máy bơm chìm  Máy bơm chìm (hướng trục, hỗn lưu)  Hình 10.4-b  

Trạm bơm lắp máy bơm chìm 

xiên 
Máy bơm chìm xiên  
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Hình 10.1. Sơ đồ kết cấu các loại nhà máy bơm 
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Hình 10.2. Sơ đồ kết cấu các loại trạm bơm 
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Hình 10.3. Sơ đồ kết cấu các loại trạm bơm 
 

 

Hình 10.4. Sơ đồ kết cấu các loại trạm bơm 
 
 

 

Hình 10.5. Sơ đồ kết cấu các loại trạm bơm 
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10.2. Yêu cầu chung về kích thước nhà trạm  

10.2.1. Đối với các trạm bơm cố định  

10.2.1.1. Kích thước cao nhà máy bơm phụ thuộc vào kết cấu và đặc tính của các thiết bị đặt trong 

nhà máy, nhất là của tổ máy bơm; đồng thời còn phụ thuộc vào điều kiện địa hình, mực nước thấp 

nhất và lớn nhất hai phía thượng và hạ lưu và các điều kiện có liên quan khác. 

10.2.1.2. Chiều cao đặt thiết bị nâng chuyển phải tính đến kích thước của các thiết bị cần vận 

chuyển với khoảng cách an toàn được đảm bảo. Trường hợp di chuyển vật nặng bằng cáp treo 

mềm thì chiều cao an toàn trên các vật cố định từ 0,5 m đến 0,7 m; còn trường hợp di chuyển bằng 

thanh treo cứng thì chiều cao an toàn đó lấy từ 0,25 m đến 0,35 m. Khoảng cách an toàn giữa vật 

nặng tới các vật cố định phía bên cạnh đường di chuyển không nhỏ hơn 0,30 m.  

Khi nâng các trục của máy bơm trục đứng và của động cơ điện cần treo cứng vào móc cầu trục, 

trong tất cả các trường hợp khác bằng dây cáp mềm; chiều dài của dây cáp treo được xác định 

theo điều kiện góc ôm của dây cáp là ≤ 600.  

10.2.1.3. Khoảng cách lối đi lại giữa các thiết bị và kết cấu xây dựng chọn theo hướng dẫn ở bảng 

10.1.  

10.2.1.4. Các thiết bị phân phối điện và các gian phòng quản lý có thể bố trí trong nhà máy bơm, ở 

phía các đầu hồi, phần không gian bên trên các ống dẫn nước, hoặc làm nhà riêng biệt.  

10.2.1.5. Phòng đặt thiết bị ắc quy cần phải thiết kế theo các yêu cầu an toàn điện, hóa chất sử 

dụng trong ác quy. 

10.2.1.6. Đối với những nhà trạm bơm có hệ thống cáp điện phức tạp cần thiết kế hệ thống treo cáp 

điện, sử dụng tầng kép, tầng lửng để đặt cáp nhưng chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m. Trong tất cả 

các trường hợp còn lại cần thiết kế các rãnh cáp ngầm.  

10.2.1.7. Các thiết bị chủ yếu phải được bố trí trong vùng hoạt động của máy chính. Nếu thiết bị 

phụ trợ có khối lượng lớn hơn 100 kg đặt ở ngoài vùng hoạt động của máy chính cần dự kiến vị trí 

để lắp đặt.  

10.2.1.8. Trường hợp nhà máy chôn sâu hoặc nhà máy bơm khối tảng việc lắp đặt các thiết bị có 

thể sử dụng bằng cẩu chân dê hoặc cẩu trên ô tô qua các lỗ tháo lắp hoặc các mái có thể đẩy sang 

bên.  

10.2.1.9. Nhà trạm phải tính toán đảm bảo không úng ngập. Cao trình sàn đặt trên mặt đất tối thiểu 

phải cao hơn cao độ mực nước lớn nhất kể cả độ dềnh do sóng và độ cao an toàn. 

Kích thước tầng dưới mặt đất đất của nhà trạm phải là nhỏ nhất, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho 

bố trí và vận hành các thiết bị cũng như điều kiện về độ bền và độ ổn định của công trình. 

10.2.1.10. Các ống hút cong và các buồng hút của máy bơm cần được xác định theo đề xuất hay 

chỉ dẫn thiết kế lắp đặt của hãng chế tạo máy bơm.  
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10.2.1.11. Dung sai khi đổ các kết cấu bê tông phải lấy theo cấp chính xác 10 (đối với các công 

trình thủy công) đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn bê tông cốt thép dùng cho các công trình. Đồng thời 

phải phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất bơm.  

Bảng 10.1. Chiều rộng tối thiểu (m) lối đi lại trong nhà máy bơm  

Các lối đi lại 
Công suất máy bơm (m3/s) 

Đến 0,5 Từ 0,5 ÷ 2,0 Trên 2,0 

Lối đi lại giữa mặt mút của thiết bị và tường  1,0 1,2 1,2 

Lối đi lại giữa các mặt mút của thiết bị 1,0 1,2 1,2 ÷ 1,5 

Lối đi lại giữa các thiết bị và tường 1,0 1,25 1,5 

Lối đi lại giữa các thiết bị đặt song song 1,0 ÷ 12 1,2 ÷ 1,5 1,5 ÷ 2,0 

Lối đi lại giữa bệ của tổ máy và bảng điện hoặc tủ 
điện phân phối  

2,0 2,0 2,0 

Lối đi lại giữa các phần động của động cơ nhiệt  1,2 1,5 1,5 

Lối đi lại giữa các tổ máy bơm trục đứng  1,0 1,5 

CHÚ THÍCH 1: Lối đi lại giữa các thiết bị và tường cần được chuẩn xác lại theo vùng hoạt động của móc và của 

thiết bị nâng. Không được kéo xiên móc cẩu khi lắp đặt thiết bị.  

CHÚ THÍCH 2: Lối đi lại giữa các tổ máy bơm trục đứng cần chuẩn xác lại theo kích cỡ của ống hút hoặc buồng 

hút. Các kích thước, hình dạng của ống hút và buồng hút của máy bơm phải lấy theo chỉ dẫn của nhà chế tạo thiết 

bị hay theo tài liệu thí nghiệm mô hình của các đơn vị nghiên cứu.  

CHÚ THÍCH 3: Lối đi lại giữa các phần nhô ra của máy và của móng phải lấy theo tổ máy lớn nhất. 

CHÚ THÍCH 4: Tổ máy có công suất đến 10 KW cho phép đặt bên tường nhà trạm bơm, trong các giá đỡ.  

CHÚ THÍCH 5: Có thể đặt 2 tổ máy có công suất mỗi tổ đến 0,5 m3/s với các động cơ có điện áp 0,4 KV trên một bệ 

móng với điều kiện là xung quanh bệ móng để lối đi lại không nhỏ hơn 0,7 m; khoảng cách giữa các tổ máy không 

nhỏ hơn 0,3 mm.  

CHÚ THÍCH 6: Kích thước các lối đi lại giữa các thiết bị và các kết cấu xây dựng của nhà máy bơm làm việc tự 

động có thể giảm 20% đến 25% khi có luận chứng cụ thể, nhưng không nhỏ hơn 0,7 mm. 

 

10.2.1.12. Trong nhà máy bơm cần bố trí gian để lắp ráp hoặc sửa chữa máy bơm và thiết bị. Đối 

với các trạm bơm tưới và cấp nước, gian lắp ráp phải đủ để sửa chữa 1 tổ máy bơm nếu trong nhà 

máy có đến 6 tổ máy, đủ để sửa chữa đồng thời 2 tổ máy nếu trong nhà máy có từ 7 tổ máy trở lên. 

Đối với các trạm bơm tiêu nước mưa, gian lắp ráp phải đủ để sửa chữa 1 tổ máy nếu trong nhà 

máy có đến 8 tổ máy, đủ để sửa chữa đồng thời 2 tổ máy nếu trong nhà máy có từ 9 tổ máy trở lên.  

Nếu việc lắp ráp và sửa chữa máy bơm và thiết bị có thể sử dụng các lối đi lại giữa các tổ máy, 

hoặc các lối đi lại phía tường trước, hoặc lối đi lại phía tường sau, hoặc chỗ trống của các tổ máy 

chưa lắp đặt, thì có thể giảm bớt diện tích gian lắp ráp, hoặc có thể không phải làm gian lắp ráp 

riêng, miễn là đảm bảo các yêu cầu vừa nêu trên đây.  

Nếu có thể thì việc sửa chữa những phần thiết bị cồng kềnh có thể thực hiện ở ngoài nhà máy 
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bơm.  

Khi có luận chứng đặc biệt, có thể bố trí các máy công cụ của xưởng sửa chữa dọc theo tường của 

gian lắp ráp ngoài vùng hoạt động của cầu trục chính.  

10.2.1.13. Việc kiểm tra các máy biến áp lực (cấp điện) của các trạm biến áp bố trí trên cùng mặt 

bằng với trạm bơm mà tại đó cần trục có sức nâng đủ lớn thì nên thực hiện tại sàn lắp ráp của gian 

máy.  

10.2.1.14. Khi đặt ống đẩy và ống hút nên đặt qua tường nhà trạm, cần theo các chỉ dẫn sau:  

- Ngàm cứng khi lắp đặt máy bơm hướng trục và trong trường hợp khi tường nhà (hoặc công trình) 

được dùng làm gối néo. Có thể có hai loại ngàm:  

+ Ngàm cứng: Xuyên ống qua một lỗ dự kiến được trừ sẵn trên tường. Trên đoạn vỏ ống qua 

tường có vòng ôm và vành chống thấm bằng thép được hàn với cốt thép chính của công trình. Sau 

đó đổ bê tông chèn và sau khi phần bê tông này đã co ngót đạt trạng thái ổn định thì phụt thêm chất 

chống thấm vào các chỗ có thể có nước thấm qua.  

+ Ngàm mềm: Cho tất cả các trường hợp còn lại đặc biệt là trong các vùng có động đất. Khe hở 

giữa tường và ống nên lấy không nhỏ hơn 50 mm. Nếu chỗ ống xuyên qua tường thấp hơn mực 

nước ngầm phải đặt các vành chống thấm mềm.  

10.2.1.14. Đường ống của các hệ thống phụ cho phép đặt trong các rãnh lộ thiên hoặc ngầm, trừ 

các ống của hệ thống thông gió. Các ống nói trên cũng có thể đặt chìm vào các kết cấu bê tông, 

nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của các kết cấu này.  

Phải tránh đặt các ống dẫn (?) trong gian buồng điện kỹ thuật. Nếu điều kiện này không thể thực 

hiện được thì ống dẫn nói trên phải bao phủ bởi một lớp cách điện và đặt trong vỏ riêng. Không đặt 

các ống dẫn qua gian nhà để ắc quy.  

10.2.2. Đối với các trạm bơm bơm nổi  

10.2.2.1. Các trạm bơm nổi (trạm bơm thuyền và trạm bơm trên phao) phải được chế tạo theo các 

tiêu chuẩn chuyên ngành riêng và theo các yêu cầu chỉ dẫn trong tài liệu này. 

10.2.2.2. Thiết kế kỹ thuật của trạm bơm nổi có tải trọng toàn bộ trên 15 tấn hoặc số người làm việc 

trên trạm bơm nổi nhiều hơn 12, phải được cơ quan đăng kiểm của ngành vận tải thủy thẩm định.  

10.3. Nhà máy bơm kiểu khối tảng  

10.3.1. Đặc điểm của nhà máy bơm khối tảng  

Nhà máy bơm khối tảng có ống hút được đúc liền khối trong khối móng, nhà máy nặng, bảo đảm 

không bị đẩy nổi, lật trượt. Tính từ trên xuống nhà máy bơm (hình 10.8) gồm các tầng: 

- Tầng động cơ (còn gọi là tầng trên hay gian động cơ);  

- Tầng bơm (còn gọi là gian bơm);  
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- Tầng móng (còn gọi là tầng ống hút).  

Cả tầng bơm và tầng móng được gọi là tầng dưới.  

10.3.2. Điều kiện xây dựng nhà máy bơm khối tảng  

Các điều kiện xây dựng nhà máy bơm khối tảng gồm:  

- Lắp máy bơm lớn với lưu lượng một máy Q1m > 2 m3/s;  

- Sử dụng máy bơm trục đứng;  

- Độ cao đặt máy hs ≤ 0 để phù hợp kết cấu ống hút lớn;  

- Dao động mực nước bể hút ΔZ có thể bất kỳ; nếu ΔZ lớn thì nhà máy bơm sẽ là kiểu khối tảng 

giếng sâu;  

- Nền rắn chắc, hoặc nếu nền yếu thì phải được xử lý.  

10.3.3. Ống hút nhà máy bơm khối tảng  

Ống hút rất quan trọng, có nhiệm vụ hướng chất lỏng chảy vào máy bơm một cách xuôi thuận, vận 

tốc biến đổi từ từ (để giảm tổn thất, tránh xoáy cuộn), và sự phân bố vận tốc đều đặn, đặc biệt là ở 

mặt cát trước khi vào máy bơm. 

Do nằm trong khối móng nên hình dạng và kích thước của ống hút ảnh hưởng nhiều tới kích thước 

của nhà máy. Vì vậy, ống hút phải được thiết kế hợp lý, các nhà sản xuất bơm thường dùng thí 

nghiệm mô hình để tìm ra kích thước hợp lý của ống hút kèm theo máy bơm.  

Khi không có thí nghiệm mô hình, có thể tham khảo tài liệu ống hút định hình của một số nghiên 

cứu đã có, một trong số đó là kết quả nghiên cứu của Liên Xô trước đây (ΓOCT 9366-60) như các 

hình vẽ dưới đây (hình 10.9), trong đó các kích thước được tính theo tỷ lệ đường kính bánh xe 

cánh quạt D.  

Đối với máy bơm lớn thì nên chọn ống hút có dạng cong. Ống hút được trình bày như hình 10.9-a 

có kích thước mặt bằng nhỏ nhưng chiều cao miệng ống lại lớn; còn ống hút như ở hình 10.9-b thì 

kích thước bình diện lớn nhưng chiều cao miệng ống lại thấp.  

Đối với những máy bơm có đường kính bánh xe cánh quạt nhỏ hơn 1 m, có thể dùng ống hút thẳng 

với dạng buồng hình chữ nhật như hình 10.9-c; tuy nhiên cần thấy rằng, dòng chảy ở chỗ dòng 

chảy ngoặt lên máy bơm không được thuận lắm và có thể ảnh hưởng đến chế độ làm việc bình 

thường của máy bơm.  

Ngoài các dạng ống hút định hình như ở hình 10.19, còn có nhiều dạng ống hút khác cho các máy 

bơm lớn, được công bố trong các tài liệu chuyên khảo, cần xem xét thêm trong khi thiết kế.  
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Hình 10.7. Một số loại ống hút định hình của Nga:  

a- Ống hút có mặt bằng hẹp; b- Ống hút có mặt bằng rộng;  

c- Ống hút thẳng hình chữ nhật 

 

10.3.4. Tính toán kích thước tầng móng  

10.3.4.1. Tầng móng có nhiệm vụ đỡ toàn bộ tải trọng của nhà máy, đồng thời là nơi bố trí ống hút 

của máy bơm. Việc xác định kích thước tầng móng phải căn cứ vào kích thước ống hút và sơ đồ bố 

trí phối hợp các tầng và các bộ phận của nhà máy (hình 10.6) sao cho tối ưu về kết cấu và công 

năng sử dụng.  

10.3.4.2. Tính chiều cao khối móng  

Chiều cao khối móng được tính theo công thức: 

  hm = h1 + h2 = h1 + h6 + Hoh – h3  

trong đó:  

h1 - Chiều dày tấm đáy ở chỗ nhỏ nhất, lấy theo tính toán kết cấu; thường h1= 0,8 ÷ 1,2 m; 

h2 - Độ chênh lệch giữa cao trình sàn bơm và đáy đường hầm, m;  

Hoh - Chiều cao ống hút tính từ đáy ống đến cao trình đặt máy, m;  

h6 - Độ chênh đáy ống hút so với đáy đường hầm, h2 = 0,2 ÷ 0,3 m;  

h3 - Độ chênh lệch giữa cao trình đặt máy Zđm và cao trình sàn bơm.  
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Hình 10.6. Sơ đồ cắt ngang nhà máy bơm khối tảng 

 

10.3.4.3. Chiều rộng khối móng:   

Chiều rộng đáy móng được tính theo công thức:  

  Bmg = Loh + b  

trong đó:  

Loh - Chiều dài ống hút tính từ cửa vào đến trung tâm máy bơm.  

b - Khoảng cách từ trung tâm máy bơm đến mép tường phía sau.  
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Loh được xác định theo 2 điều kiện:    

  (1)

ohL  (Theo kích thước định hình của ống hút); 

  (2)

oh 1 1 2 1

1
L l b b

2
=  + + +  (Theo bố trí máy bơm ở tầng bơm bên trên)  

l1 - Khoảng cách bảo đảm cho thiết bị nâng hạ cửa van làm việc, l1 ≥ 0,5 m; 

1 - Chiều dày tường trước, được xác định theo tính toán kết cấu; thường lấy bằng 0,6÷1,0 m; 

b2 - Lối đi lại; b2 ≥ 1 ÷ 1,2 m; 

b1 - Kích thước ngoài bệ đỡ máy bơm;  

Sau đó chọn: Loh = max( (1)

ohL  , (2)

ohL ).  

Khoảng cách từ trung tâm máy bơm đến mép tường phía sau:  

   1 3 2

1
b b b

2
= + +    

trong đó:  

b3 - Lối đi lại, lấy b3 ≥ 0,7 m;  

2 - Chiều dày tường trước, được xác định theo tính toán kết cấu; thường lấy bằng 0,8÷1,2 m; 

10.3.4.4. Cấu tạo một sô bộ phận khác của khối móng:  

- Lớp lót đáy móng bằng bê tông thường mác M100, chiều dày 10 ÷ 20 cm, trị số nhỏ khi đáy hố 

móng nông và nằm trên mực nước ngầm, trị số lớn khi đáy hố móng sâu và nằm dưới mực nước 

ngầm.  

- Lỗ lên xuống ống hút: Từ gian bơm xuống ống hút làm lỗ lên xuống. Lỗ có kích thước đủ cho 

người lên xuống, nếu là lỗ tròn thì đường kính lỗ d=0,8 m, nếu là lỗ vuông thì bề rộng mỗi cạnh lỗ 

a=0,8 m). Trên lỗ có nắp đậy thép tấm dày 10÷15 mm, chừa lỗ để bắt bu lông với sàn, để chống 

nước rò lên sàn, có gioăng cao su. Tuy nhiên, ở đoạn ống hút gần chỗ khuỷu cong, không cho 

phép bố trí lỗ lên xuống, hố tập trung nước, các thang lên xuống và các chi tiết khác làm dòng chảy 

trong ống hút bị sai lệch so với mục đích thiết kế ống hút.  

- Đường hầm tập trung nước: Có nhiệm vụ tập trung nước từ ống hút khi sửa chữa và nước thấm 

từ sàn bơm xuống. Đáy hầm thấp hơn đáy ống hút 10 ÷ 20 cm. Có ống nối với ống hút và trên ống 

có van có thể đóng mở được từ tầng bơm. Chiều rộng đường hầm ≥ 0,8 m; chiều cao ≥ 1,8 m để 

có thể đi lại khi cần thiết. Dọc đường hầm có rãnh tập trung nước về hố bơm tiêu, i=1/500÷1/1000. 

Cần cố lỗ thông hơi và ống thông hơi để không khí được bù vào trong đường hầm khi tiêu nước. 

Từ sàn gian bơm có lỗ lên xuống đường hầm với cấu tạo tương tự như lỗ lên xuống ống hút.  

10.3.5. Tính toán kích thước tầng bơm  

10.3.5.1. Xác định loại tầng bơm và yêu cầu về chiều dày các tường của tầng bơm  
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Tầng bơm (còn gọi là gian bơm) là nơi đặt máy bơm chính và một số thiết bị khác. Có 2 loại gian 

bơm là có và không có tường ngăn để lựa chọn (hình 10.10):  

 

 

Hình 10.10. Sơ đồ mặt bằng gian bơm 

a- Loại không có tường ngăn; b- Loại có tường ngăn 

 

- Tầng bơm không tường ngăn được áp dụng khi chiều cao gian bơm Hgb ≤ 10 m. Chiều dày tường 

trước 1 của loại này lấy như sau:  

 Hgb = 4 m thì 1 = 0,6 m 

 Hgb = 6 m thì 1 = 0,8 m  

 Hgb = 8 m thì 1 = 1,0 m.  

Chiều dày của tường sau 2 thường lớn hơn 0,2 m so với chiều dày tường trước.  

Hệ thống dầm đỡ động cơ của loại gian bơm này được bố trí như sau: gầm chính gối lên tường 

trước và tường sau; còn dầm phụ được gối lên 2 dầm chính.  

- Tầng bơm có tường ngăn được áp dụng khi chiều cao gian bơm Hgb > 10 m nhằm giảm bớt chiều 

dày tường. Chiều dày của tường trước 1, chiều dày tường sau 2 và chiều dày tường ngăn tn 

thường được lấy từ 0,6 m trở lên tùy theo kích thước máy bơm, chiều rộng và chiều cao gian bơm.  

Hệ thống dầm đỡ động cơ của loại gian bơm này được bố trí như sau: gầm chính gối lên tường 

ngăn; còn dầm phụ được gối lên 2 dầm chính.  

10.3.5.2. Tính chiều cao tầng bơm  

- Theo điều kiện lắp máy:  

  (1)

gb 3 4 5h h h h= + +   

trong đó:  

h4 - Chiều cao tính từ cao trình đặt máy tới tâm miệng ra của máy bơm;  

h5 - Chiều cao tính từ tâm miệng ra của máy bơm tới cao trình sàn bơm.  
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- Theo độ dao động mực nước bể hút:  

  (2)

gb 3 s 7h h h Z h= + +  +  

trong đó:  

hs - Độ cao đặt máy so với mực nước bể hút nhỏ nhất trước miệng ống hút;  

ΔZ - Dao động mực nước bể hút, là chênh lệch giữa mực nước lớn nhất kiểm tra và mực nước 

nhỏ nhất khi trạm bơm làm việc;  

a - Độ cao an toàn; lấy a ≥ 0,5 m.  

h7 - Độ cao dự trữ:  

  h7 = hsl + a  

hsl - Chiều cao sóng leo tính toán.  

Sau đó chọn: hgb = max( (1)

gbh , (2)

gbh ). Nếu (1)

gbh  > (2)

gbh  thì phải kéo dài hoặc có thêm đoạn nối trục bơm.  

Chú ý rằng, cần kiểm tra độ ngập sâu của miệng ống hút dưới mực nước nhỏ nhất C với yêu cầu 

C≥0,5 m để không khí không lọt vào miệng ống hút.  

10.3.5.3 Tính chiều rộng gian bơm  

  Bgb = t + b4 + Ddc + b5 + f  

trong đó:  

Db - Đường kính ngoài máy bơm ở nơi rộng nhất;  

b4 - Lối đi lại; b4 ≥ 1,5 m;  

t - Chiều dày tường, thường lấy bằng 0,22 ÷ 0,33 m nếu là tường gạch xây;  

Chú ý rằng, chiều rộng gian này phải phù hợp với tầng móng ở bên dưới và tầng động cơ ở bên 

trên.  

10.3.5.4. Tính chiều dài cần thiết một gian nhà máy  

- Theo bố trí ống hút và trụ pin:  

  Ltr.oh = Boh + dtp  

trong đó:  

Boh - Chiều rộng miệng ống hút;  

dtp - Chiều dày trụ pin.  

Chọn Ltr = max(Ltr.bơm, Ltr.đc, Ltr.oh). 

- Theo sự bố trí ở gian bơm:  
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  Ltr.bơm = Db + a4   (khi không có tường ngăn)  

  Ltr.bơm = Db + 2a4 + tn  (khi có tường ngăn)  

trong đó:  

Db - Đường kính ngoài máy bơm ở nơi rộng nhất;  

a4 - Lối đi lại; a4 ≥ 1,0 m;  

tn - Chiều dày tường ngăn  

- Theo bố trí ở tầng động cơ:  

  Ltr.đc = Dđc + a5  

trong đó:  

Dđc - Đường kính ngoài động cơ;  

a5 - Lối đi lại; a5 ≥ 1,0 m khi điện thế thấp (≤ 0,4 KV) và ≥ 1,5 m khi điện thế cao (≥ 6 KV). 

Chú ý rằng, cần phối hợp giữa 3 tầng để lựa chọn chiều dài nhà máy cho hợp lý.  

10.3.5.5. Xác định chiều dài toàn bộ nhà máy:  

  Ltd = m.Ltr + Lsc + Lđiện + 2t + 2y  

trong đó:  

m - Số máy bơm lắp đặt trong nhà máy;  

Lsc - Chiều dài gian lắp ráp sửa chữa nếu gian này được bố trí ở một đầu nhà máy; thường lấy 

đủ để đặt thiết bị và thuận tiện cho thao tác sửa chữa thiết bị;  

Lđiện - Chiều dài gian điện nếu gian này được bố trí ở một đầu nhà máy; thường lấy đủ để đặt 

thiết các tủ điện;  

t - Chiều dày tường của gian xây trên để đặt động cơ; thường lấy 0,22 ÷ 0,33 m nếu là gạch 

xây;  

y - Khoảng cách thụt vào của mép ngoài tường tầng động cơ so với mép ngoài tường tầng 

bơm.  

Một số yêu cầu khác:  

 - Tại vị trí gian điện, có thể có tầng dưới để chống hiện tượng lún không đều, nhưng cần tận dụng 

để bố trí các thiết bị phụ nhằm tránh lãng phí.  

- Tại vị trí gian sửa chữa, nên có tầng dưới để lên xuống tầng bơm khi cần tháo lắp hoặc kiểm tra 

thiết bị cũng như các bộ phận công trình.  

 - Tầng dưới thường xây bằng bê tông cốt thép mác M ≥ 250, độ chống thấm từ B4 trở lên.  
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 - Mặt ngoài tầng dưới nên phủ sơn chống thấm để tăng cường chống ẩm cho gian bơm bên trong.  

10.3.6. Tính toán kích thước tầng trên nhà máy bơm khối tảng  

10.3.6.1. Các yêu cầu cấu tạo tầng trên nhà máy bơm  

Tầng này là tầng trên mặt đất hoặc mặt nước, nơi bố trí các động cơ của máy bơm chính, các thiết 

bị khởi động, tủ phân phối điện, cầu trục, gian sửa chữa lắp ráp và các gian phụ khác.  

Một số yêu cầu về cấu tạo của tầng này là:  

- Tính toán xác định các kích thước tầng trên phải kết hợp chặt chẽ với các gian tầng dưới.  

- Khung nhà: Thường là kiểu khung cứng xây bằng bê tông cốt thép, chịu các tải trọng mái nhà, tải 

trọng cầu trục và vật nâng, tải trọng bản thân, tải trọng gió... Cột có tiết diện thường là 400×600mm, 

400×800mm, 500×800mm... Dầm ngang mái có chiều cao giữa nhịp bằng 1/10 đến đến 1/12 chiều 

dài dầm, chiều rộng nên lấy theo chiều rộng của cột.  

- Mái nhà: Gồm kết cấu mang lực mái (dầm hoặc dàn), kết cấu nền tựa mái (bản), kết cấu bao che. 

Có nhiều kiểu kết cấu mái. Để chống thấm dột và cách nhiệt có các lớp giấy dầu, lớp than xỉ hoặc 

bê tông xốp, tôn lợp v.v...  

- Mái nhà phải có lỗ lên nóc nhà; ngoài ra cần bố trí lỗ kỹ thuật để đưa vật nặng (xe con) lên cầu 

trục khi tháo lắp.  

- Bản sàn đặt động cơ: Được làm bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, chiều dày sàn khoảng từ 15 cm 

đến 30 cm tùy theo kết quả tính kết cấu. Dầm đỡ động cơ (dầm chính và dầm phụ) cũng là kết cấu 

đỡ sàn.  

- Cửa sổ: Tổng diện tích cửa sổ để thông gió và chiếu sáng bằng 1/3 ÷ 1/6 diện tích sàn và không 

được nhỏ hơn 1/8 diện tích sàn động cơ. Diện tích cửa sổ cần được tính theo điều kiện thông gió 

cho nhà máy bơm. Ở các gian phụ, diện tích cửa sổ có thể nhỏ hơn, nhưng thường không nhỏ hơn 

1/10 đến 1/12 diện tích sàn gian đó. `Cấu tạo và kiểu đóng mở của cửa sổ nhà máy bơm được lấy 

theo loại cửa sổ dùng cho nhà công nghiệp. Cửa sổ còn phải phù hợp khí hậu, điều kiện lao động 

của công nhân và vẻ đẹp ngôi nhà. Chiều rộng cửa sổ thường là bội số của 0,5 m (1,0m; 1,5m; 

2,0m; 2,5m; 3,0m...); chiều cao cửa sổ thường là bội số của 0,6 m (1,2m; 1,8m; 2,4m; 3,0m; 

3,6m...). Cửa sổ cần được thiết kế sao cho mở được hết khẩu độ của tất cả các cửa và việc đóng 

mở là thuận lợi, nhanh chóng; nên bố trí kết cấu đóng mở bằng cơ khí hoặc cơ - điện;  

- Cửa ra vào: Phía tường đầu hồi gian sửa chữa cần bố trí cửa lớn để chuyển máy móc từ ngoài 

vào nhà máy. Kích thước cửa lớn phụ thuộc phương tiện vận chuyển hoặc bộ phận cồng kềnh 

nhất, nhưng chiều rộng không hẹp hơn 2,5 m và chiều cao không nhỏ hơn 3,0 m.  

- Cầu thang xuống tầng dưới: Độ dốc khoảng 1:1,25; bề rộng 1,0 m ÷ 1,5 m; lan can bảo vệ cao từ 

0,9 m ÷ 1,0 m.  

- Các gian phụ khác: Gian sửa chữa và gian điện thường được bố trí ở hai phía đầu hồi nhà máy 



TVVN 8423 : 2020 

51 

 

bơm; nhưng cũng có thể bố trí gian điện và gian sửa chữa ở phía tường trước hoặc tường sau của 

gian động cơ nếu đủ diện tích và có lợi hơn. Trong gian điện, đặt tập trung các tủ điện (tủ đầu vào, 

tủ phân đoạn, tủ phân phối, tủ điều khiển, tủ bù cosφ... tùy theo thiết kế hệ thống điện). Có thể đặt 

các tủ điều khiển tổ máy phân tán tại các gian chứa động cơ kéo máy bơm khi sử dụng động cơ 

điện áp thấp (0,4KV). Có thể bố trí gian điện riêng biệt bên ngoài nhà máy bơm.  

- Phòng điều khiển: Cần bố trí phòng điều khiển riêng và có đủ trang thiết bị cần thiết để tạo điều 

kiện thuận lợi cho người điều khiển vận hành trạm bơm (bảng điều khiển trung tâm, các thiết bị 

giám sát tự động từ xa, điều hòa không khí...).  

- Nếu xây dựng các nhà máy bơm kiểu không có tầng trên (kiểu lộ thiên) khi đó phải áp dụng các 

động cơ và thiết bị tự kín nước hoặc phải được che mưa bằng các chụp riêng hoặc sử dụng máy 

bơm chìm. Đối với những trạm bơm này, việc di chuyển lắp đặt thiết bị có thể thực hiện bằng cầu 

trục chân dê bố trí thường trực tại trạm bơm, hoặc thuê cẩu tự hành khi cần thiết.  

10.3.6.2. Tính chiều cao tầng trên  

Chiều cao tầng trên (còn gọi là tầng động cơ) hdc, tính từ cao trình sàn động cơ đến nóc nhà, phụ 

thuộc chủ yếu vào cách bố trí thiết bị chính và phương thức nâng chuyển vật nặng và được tính:  

  hdc = ht + e + hvn + e + c + Hct + at + Hmái  

trong đó:  

ht - Chiều cao vật tĩnh mà vật nâng di chuyển bên trên; 

e - Chiều cao dự trữ giữa vật tĩnh và vật nâng; lấy bằng 0,5 m; 

hvn - Chiều cao lớn nhất của vật cần nâng;  

c - Chiều dài dây chão buộc vật nặng, tuân theo theo quy các buộc vật nặng của cầu trục; c ≥ 

0,5 ÷ 0,7 m; 

Hct - Chiều cao cầu trục tính từ tâm móc cẩu tới vị trí cao nhất của cầu trục;  

at - Khoảng cách an toàn để khỏi chạm dầm đỡ mái, có kể đến điều kiện để người có thể thao 

tác khi cần lắp đặt hoặc sửa chữa cầu trục;  

Hmái: Chiều cao mái nhà tính từ mép dưới dầm đỡ mái tới nóc nhà.  

10.3.6.3. Tính chiều rộng tầng trên  

Chiều rộng tầng trên (tính cả tường) Bgb được tính theo công thức:  

  Bgb = t + b4 + Ddc + b5 + f  

trong đó:  

Db - Đường kính ngoài của động cơ ở nơi rộng nhất;  
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b4, b5 - Lối đi lại; lấy ≥ 1,0 m khi điện thế thấp (≤ 0,4 KV) và ≥ 1,5 m khi điện thế cao (≥ 6 KV).  

t - Chiều dày tường, thường lấy bằng 0,22 ÷ 0,33 m nếu là tường gạch xây.  

Chú ý rằng, chiều rộng tầng này phải phù hợp với tầng bơm ở dưới.  

10.4. Nhà máy bơm buồng xoắn bê tông  

10.4.1. Đặc điểm nhà máy bơm buồng xoắn bê tông  

Ở nhà máy bơm buồng xoắn bê tông, chất lỏng ra khỏi bánh xe cánh quạt được dẫn trong một 

buồng xoắn được đúc bằng bê tông thay cho buồng xoắn bằng kim loại như ở máy bơm thông 

thường. Buồng xoắn của máy bơm là thuộc một phần công trình thủy công của nhà máy bơm.  

Do không có vỏ bơm kim loại, nên khối lượng kim loại để chế tạo máy bơm thường nhỏ, chủ yếu 

tập trung làm bánh xe cánh quạt và trục bơm, vì vậy bánh xe cánh quạt có thể được làm lớn hơn để 

vận tốc dòng chảy trong máy bơm nhỏ đi so với máy bơm thông thường.  

Do vật liệu bê tông rẻ hơn kim loại nên buồng xoắn bê tông có thể được làm rộng và lượn thuận 

dòng theo ý muốn nhằm giảm động năng lớn của dòng chảy từ chỗ ra của bánh xe cánh quạt tạo 

thành thế năng dòng chảy ở chỗ ra buồng xoắn; điều đó có lợi về mặt thủy lực cho dòng chảy đi 

vào ống đẩy.  

Ống hút của máy bơm có dạng cong hai chiều (gần giống như ống hút của nhà máy bơm khối tảng) 

nên rất thuận dòng và có tác dụng hướng dòng vào bánh xe cánh quạt tốt, máy bơm ít bị rung 

động.  

Do điều kiện thủy lực của dòng chảy qua các bộ phận (ống hút, bánh xe cánh quạt, buồng xoắn) 

đều tốt, cho nên khả năng chống khí của máy thực cũng tốt, dẫn đến tâm máy bơm có thể đặt nông 

hơn và móng nhà máy cũng được đặt nông hơn so với nhà máy bơm kiểu buồng ướt có cùng lưu 

lượng.  

Nhà máy bơm buồng xoắn bê tông có kết cấu nhà máy nặng, do đó cần có địa chất nền tốt, hoặc 

phải xử lý nền khi nền đất tự nhiên không đủ khả năng chịu lực.  

Trình tự thi công nhà máy bơm buồng xoắn bê tông được thực hiện theo các bước:  

- Bước 1: Thi công vỏ nhà máy ở tầng dưới, gồm đáy móng và các tường bao.  

- Bước 2: Thi công ống hút bằng bê tông cốt thép thường đổ tại chỗ.  

- Bước 3: Lắp đặt vỏ cổ hút (nếu có đoạn cổ hút riêng), sau đó đổ bê tông cốt thép thường tại chỗ 

lấp đầy khoảng trống chung quanh vỏ cổ hút.  

- Bước 4: Lắp đặt vỏ buồng xoắn, sau đó đổ bê tông cốt thép thường tại chỗ lấp đầy khoảng trống 

xung quanh vỏ buồng xoắn.  

- Bước 5: Tiếp tục các công việc hoàn thiện tầng dưới, thi công tầng trên và lắp máy.  

Chú ý rằng, vỏ buồng xoắn và vỏ cổ hút (nếu có) có thể làm bằng bê tông mác cao đúc sẵn trước 
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đó, hoặc có thể bằng tấm kim loại hàn tại chỗ, hoặc là ván khuôn gỗ… tùy theo phương pháp đề 

xuất của nhà chế tạo bơm. Nếu là khuôn bê tông mác cao hoặc khuôn kim loại thì khuôn sẽ được 

giữ lại và trở thành lớp áo của buồng xoắn, khi đó yêu cầu mặt trong của lớp áo buồng xoắn phải 

trơn nhẵn. Khi vỏ buồng xoắn lớn, cần phải chia ra thành các cấu kiện nhỏ hơn để thuận tiện cho 

công việc vận chuyển, lắp đặt. Các cấu kiện đó được lắp ghép với nhau và được liên kết với nhau 

bằng vật liệu thích hợp.  

10.4.2. Điều kiện xây dựng nhà máy bơm buồng xoắn bê tông  

Nhà máy bơm buồng xoắn bê tông được sử dụng khi:  

- Máy bơm trục đứng (hướng trục, hướng chéo, ly tâm);  

- Lưu lượng máy bơm lớn hơn 2 m3/s và có thể đến 50 m3/s hoặc hơn nữa;  

- Độ cao đặt máy hs thường là âm để phù hợp với máy bơm lớn;  

- Dao động mực nước bể hút ΔZ có thể là bất kỳ;  

- Địa chất nền tốt; nếu nền mềm yếu thì cần có biện pháp xử lý nền.  

10.4.3. Xác định kích thước buồng xoắn và nhà máy bơm  

10.4.3.1. Xác định kích thước tầng dưới  

Kích thước tầng dưới phụ thuộc kích thước của buồng xoắn. Thông thường nhà chế tạo bơm có 

kích thước buồng xoắn đi kèm theo.  

Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định các kích thước cơ bản cũng tương tự như đối với 

tầng dưới của nhà máy bơm khối tảng; người thiết kế cần lập công thức tính toán thích hợp.  

10.4.3.2. Xác định kích thước tầng trên  

Việc xác định kích thước tầng trên được căn cứ vào sự bố trí thiết bị trong nhà máy và phương 

pháp nâng chuyển thiết bị.  

Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định các kích thước cơ bản cũng tương tự như đối với 

tầng trên của nhà máy bơm khối tảng; người thiết kế cần lập công thức tính toán thích hợp. 

11.4.3.3. Tùy theo kích thước của máy bơm và các điều kiện về địa hình, mực nước thượng và hạ 

lưu, có thể lựa chọn nhà máy kiểu hai sàn hay kiểu một sàn.  

Ở nhà máy kiểu hai sàn (như hình 10.11), máy bơm được đỡ bởi khối bê tông của tầng dưới, còn 

động cơ cùng hộp giảm tốc (nếu có) và khớp nối thủy lực (nếu có) được đỡ bởi hệ dầm của sàn 

tầng trên.  

Ở nhà máy kiểu một sàn, máy bơm được đỡ bởi khối bê tông của tầng dưới, còn động cơ cùng hộp 

giảm tốc (nếu có) và khớp nối thủy lực (nếu có) được đỡ bởi các trụ đúc liền với khối bê tông của 

tầng dưới.  
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Hình 10.11. Cắt ngang một nhà máy bơm buồng xoắn bê tông  
 

10.5. Nhà máy bơm kiểu buồng ướt  

10.5.1. Đặc điểm và điều kiện xây dựng của nhà máy bơm kiểu buồng ướt  

10.5.1.1. Đặc điểm của nhà máy kiểu buồng ướt  

Ở nhà máy bơm kiểu buồng ướt, máy bơm được hút nước trực tiếp từ một buồng có dạng hình hộp 

chữ nhật qua miệng loa hướng nước của máy bơm mà không có ống hút; khoảng cách từ miệng 

loa đến bánh xe cánh quạt rất ngắn.  

Buồng ướt (cũng gọi là buồng hút) có cấu tạo đơn giản và dễ thi công, nhưng không được thuận 

dòng như đối với nhà máy bơm khối tảng.  
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Nhà máy này chỉ khác nhà máy bơm khối tảng về cấu tạo tầng dưới, còn tầng trên thì giống như 

nhà máy bơm khối tảng.  

Tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn một trong các kiểu lắp đặt điển hình như sau (hình 10.11).  

10.5.1.2. Điều kiện xây dựng nhà máy kiểu buồng ướt  

Nhà máy bơm kiểu buồng ướt được xây dựng khi:  

- Lưu lượng máy bơm đến khoảng 10 m3/s, nhưng cũng có thể đến khoảng 15 m3/s đối với một số 

nhà chế tạo bơm;  

- Máy bơm trục đứng (hướng trục, hướng chéo, ly tâm);  

- Độ cao đặt máy hs ≤ 0 (để phù hợp kích thước lớn của buồng hút);  

- Mực nước bể hút không làm trục ở cổ máy bơm bị ngập đối với kiểu buồng ướt máy đặt chìm.  

Nhà máy kiểu buồng ướt dễ thi công, nên được áp dụng nhiều, mặc dù chế độ thủy lực của dòng 

chảy từ bể hút vào máy bơm không tốt bằng của nhà máy bơm khối tảng. 

 

 
a)  

b) 

 
c) 

Hình 10.12. Các kiểu lắp máy ở nhà máy bơm buồng ướt:  

a- Kiểu buồng ướt máy đặt chìm, một sàn với miệng ống xả phía dưới sàn;  

b- Kiểu buồng ướt máy đặt tầng khô, một sàn với ống xả phía trên sàn;  

c- Kiểu buồng ướt máy đặt tầng khô, hai sàn.  
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Hình 10.13. Sơ đồ cắt ngang nhà máy bơm buồng ướt máy đặt chìm  

 



 

Hình 10.14. Sơ đồ cắt ngang nhà máy bơm buồng ướt máy đặt tầng khô  
 

10.5.2. Tính toán buồng ướt  

Do loa hướng nước ngắn và tác dụng hướng dòng ít, nên buồng hút có vai trò hết sức quan trọng 

trong việc hướng dòng chảy vào máy bơm hợp lý để máy bơm làm việc bình thường.  
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Khi thiết kế buồng ướt phải thoả mãn các yêu cầu:  

- Hạn chế các dòng xoáy mặt và các dòng xoáy cục bộ của dòng chảy trong buồng hút, đặc biệt là 

chỗ vào loa hướng nước của máy bơm;  

- Độ ngập miệng vào loa hút nước phải đảm bảo không khí không lọt vào miệng loa do hiện tượng 

xoáy mặt;  

- Khoảng cách từ miệng loa hút nước đến đáy buồng và đến tường sau hợp lý;  

- Hạn chế sự ảnh hưởng của các máy bơm bên cạnh (khi bố trí chung một buồng) để máy bơm vẫn 

làm việc bình thường;  

- Độ ngập nước của bánh xe cánh quạt còn phải được xác định theo điều kiện không sinh khí thực.  

 



 

Hình 10.15. Sơ đồ tính toán kích thước buồng ướt  

 

Khi đã biết lưu lượng bơm Q, đường kính miệng vào loa hướng nước Dv (hoặc đường kính thân 

bơm quy ước D), cao trình mực nước thấp nhất trong buồng Zmin, cần xác định các thông số kích 

thước buồng ướt, bao gồm: h1, h2, h, B, G, d, L, W, v, θ, Zdb (hình 10.15).  

trong đó:  

h1 - Chiều cao h1 từ đáy buồng tới miệng loa, m;  

h2 - Độ ngập sâu tối thiểu của miệng loa dưới mực nước nhỏ nhất trong buồng ướt, m;  

h - Độ sâu nước trong buồng ướt; h = h1 + h2 (ở nhà máy bơm kiểu buồng ướt máy đặt tầng 

khô (hình 10.14) thì h là chiều cao của buồng ướt tính từ đáy buồng đến mặt dưới sàn đặt máy 

bơm nếu mặt này nằm dưới mực nước trong buồng hút), m.  

B - Chiều rộng buồng hút, m;  

G - Khoảng cách từ tâm máy bơm tới tường sau, m;  
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d - Khoảng cách từ mép miệng loa tới tường sau, m;  

L - Chiều dài buồng ướt, là khoảng cách tính từ vị trí đầu buồng tâm trục máy bơm, m; nếu 

theo cấu tạo mà L > 4D thì chỉ tính toán thể tích W của buồng ướt với L = 4D;  

W - Thể tích nước tối thiểu trong buồng ướt, m;  

v - Vận tốc qua lưới chắn rác, m;  

θ - Góc nghiêng của thềm vào buồng, m;  

Zdb - Cao trình đáy buồng, m.  

Thể tích nước tối thiểu trong buồng được tính:  

  W = B×h×L, m3  

Yêu cầu:  

  W ≥ K×Q  

trong đó: K là hệ hệ số dung lượng nước, được lấy như sau:  

 Q < 0,5 m3/s, chọn  K = 25 ÷ 30  

 Q ≥ 0,5 m3/s, chọn  K = 15 ÷ 20  

 (Giá trị lớn cho máy bơm hướng trục, giá trị nhỏ cho máy bơm ly tâm).  

Nên lấy theo kết quả thí nghiệm buồng ướt kèm máy bơm do nhà sản xuất máy bơm nghiên cứu và 

đề xuất.  

Khi không có tài liệu đó, có thể xác định kích thước buồng ướt tiêu chuẩn như sau:  

- Theo đường kính miệng vào:  

 h1 = (0,5÷0,6)Dv  

 h2 = (1,3÷1,5)Dv  

 B = (2÷3)Dv  

 L = 4Dv  

 d = 0,25Dv  

- Theo đường kính thân bơm:  

 h1 = (0,7÷1,0)D  

 h2 = (1,6÷ 1,8)D  

 B = (2÷3)D  

 L = 4D  

 G = 1,1D  

Một số yêu cầu khác:  
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- Trong các thông số tính toán trên đây, chỉ có h2 càng lấy lớn thêm càng an toàn; còn đối với các 

thông số khác (h1, B, G...) không được thay đổi so với phạm vi đã nghiên cứu.  

- Đề phòng các trường hợp bất lợi không lường trước, h2 cần được tăng thêm một độ sâu an toàn 

hat (hat = 0,5m ÷ 1,0m) so với trị số h2 tối thiểu của các nghiên cứu.  

- Các kích thước buồng ướt có thể được thay đổi theo hướng nhỏ gọn hơn so với buồng ướt tiêu 

chuẩn trên đây nếu áp dụng các biện pháp giảm xoáy mặt và các xoáy quẩn trong buồng như: tạo 

các vát góc đứng và ngang ở chỗ giao nhau của các mặt tường, bố trí chóp hoặc lưỡi phân dòng 

dưới miệng ống hút, đặt các tấm cản xoáy nằm ngang hoặc đứng ở trước ống bơm v.v…  

- Khi lấy B nhỏ thì cần tăng h2.  

10.5.3. Vận tốc dòng chảy ở buồng ướt:  

Vận tốc dòng chảy tại chỗ vào buồng ướt được khống chế:  

 v ≤ 0,5 m/s khi có lưới chắn rác;  

 v ≤ 0,7 m/s khi không có lưới chắn rác.  

Vận tốc chung của dòng chảy trong buồng ướt (phía trước miệng hút) được khống chế:  

 v ≤ 0,5 m/s.  

10.5.4. Xác định các kích thước cơ bản của nhà máy bơm kiểu buồng ướt  

Các thông số kích thước của buồng ướt đã xác định là cơ sở để tính toán các kích thước của tầng 

dưới và tầng trên của nhà máy.  

Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định các kích thước cơ bản của nhà máy cũng tương tự 

như đối với nhà máy bơm khối tảng; người thiết kế cần lập công thức tính toán thích hợp.  

10.6. Nhà máy bơm kiểu buồng khô  

10.6.2. Đặc điểm của nhà máy bơm kiểu buồng khô  

Nhà máy bơm kiểu buồng khô có máy bơm và một phần ống hút được bố trí trong một khoang cách 

ly với nước. Miệng ống hút thò ra bể hút để lấy nước cho máy bơm.  

10.6.1. Điều kiện xây dựng nhà máy bơm kiểu buồng khô  

Nhà máy bơm kiểu buồng khô được sử dụng khi:  

- Lưu lượng máy bơm ≤ 2 m3/s;  

- Máy bơm trục đứng hoặc ngang (hướng trục, hướng chéo, ly tâm);  

- Độ cao đặt máy hs có thể dương hoặc âm;  

- Dao động mực nước bể hút ΔZ có thể là bất kỳ.  

Khi sử dụng máy bơm trục đứng, nhà máy sẽ có hai tầng; tầng trên đặt động cơ và thiết bị điện; 
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tầng dưới đặt máy bơm là một buồng khô. Nước được dẫn đến máy bơm bằng đường ống kim loại 

ngắn xuyên qua tường. Trong buồng đặt đường ống hút và ống đẩy cùng với các thiết bị trên 

đường ống.  

Khi sử dụng các loại máy bơm trục ngang, trục máy bơm có thể đặt thấp hơn mực nước thấp nhất 

ở bể hút để không phải mồi nước; nhà máy bơm chỉ có một tầng.  

Khi ΔZ lớn (>5m), nhà máy bơm trở thành kiểu buồng khô giếng sâu; cần chú ý chống đẩy nổi.  

Để đi lại quản lý dễ dàng, trong buồng khô cần bố trí các cầu công tác đi trên các ống hút và ống 

đẩy của máy bơm.  

 

 

Hình 10.16. Sơ đồ cắt ngang nhà máy bơm buồng khô  

a- Khi dùng máy bơm trục đứng; b- Khi dùng máy bơm trục ngang  

 
10.6.2. Xác định kích thước nhà máy bơm buồng khô  

Việc xác định kích thước được căn cứ vào sự bố trí tổ máy bơm, thiết bị, đường ống, phương pháp 

nâng chuyển vật nặng... trong nhà máy.  

Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định các kích thước cơ bản của nhà máy bơm buồng 

khô cũng tương tự như đối với nhà máy bơm khối tảng và nhà máy bơm buồng ướt; người thiết kế 

cần lập công thức tính toán thích hợp.  

10.6.2. Bố trí ống hút và miệng ống hút của nhà máy bơm kiểu buồng khô  

Vận tốc dòng chảy trong ống hút của nhà máy bơm kiểu buồng khô lấy trong khoảng v = 1,2 ÷ 1,5 

m/s; từ vận tốc này xác định được đường kính ống hút D.  

Do miệng máy bơm khá nhỏ, cần bố trí đoạn nối ống hút với miệng vào máy bơm thu hẹp dần với 

góc ở chóp từ 8o đến 12o.  

Các thông số kích thước lắp đặt của miệng ống hút gồm: D0, h1, h2, h3, θ (hình 10.17),  

trong đó:  

D0 - Đường kính miệng ống hút, m;  



TVVN 8423 : 2020 

61 

 

h1 - Chiều cao h1 từ đáy bể hút tới tâm miệng ống hút, m;  

h2 - Độ ngập sâu tối thiểu của tâm miệng loa dưới mực nước nhỏ nhất trong bể hút, m;  

h3 - Độ ngập sâu tối thiểu của mép trên miệng ống hút dưới mực nước nhỏ nhất bể hút, m;  

θ - Góc nghiêng của tiết diện miệng ống so với phương nằm ngang,  

được xác định như sau:  

- Khi đặt miệng ống đẩy nằm ngang:  

 h1 ≥ 1,25D  

 h2 ≥ 2,5D  

- Khi đặt miệng ống đẩy nằm nghiêng:  

 h1 ≥ (1÷1,5)D  

 h3 ≥ 1,5D  

 θ ≤ 30o  

Khi giữa các ống hút có bố trí các trụ pin, chiều rộng một khoang (giữa hai mép trụ pin) B = 3D0; khi 

không bố trí trụ pin (máy bơm nhỏ), lấy khoảng cách giữa hai máy bơm b = 3D0.  

 
 



 

Hình 10.17. Bố trí miệng ống hút nhà máy bơm kiểu buồng 

a- Miệng nằm ngang; b- Miệng nằm nghiêng  

 

10.7. Nhà máy bơm móng tách rời  

10.7.1. Đặc điểm của nhà máy bơm móng tách rời  

Máy bơm được đặt trên bệ móng tách rời với móng nhà máy và bệ móng đỡ các thiết bị khác (van 

một chiều, van cửa...). Nền nhà máy là chỉ là tấm bê tông mỏng có tác dụng chống ẩm từ đất ngấm 

lên. Nhà máy chỉ có một tầng nằm trên mặt đất. (hình 10.18). 

10.7.2. Điều kiện xây dựng nhà máy bơm móng tách rời  

Nhà máy bơm móng tách rời đước áp dụng khi:  

- Máy bơm nhỏ, lưu lượng máy bơm nhỏ hơn 2 m3/s;  
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- Sử dụng máy bơm trục ngang, hoặc máy bơm trục đứng có động cơ lắp liền khối bên trên;  

- Độ cao đặt máy hs dương;  

- Mực nước bể hút thấp hơn cao trình nền nhà máy để tránh bị ngập sàn.  

 

 

Hình 10.18-a. Mặt cắt ngang một nhà máy bơm móng tách rời  

lắp máy bơm ly tâm trục ngang hai cửa nước vào  
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Hình 10.18-b. Mặt bằng nhà máy bơm móng tách rời  

lắp máy bơm ly tâm trục ngang hai cửa nước vào  

 

10.7.3. Bố trí máy bơm và thiết bị trong nhà máy  

10.7.3.1. Hình thức bố trí tổ máy bơm  

Chọn hình thức bố trí tổ máy bơm cần đảm bảo:  

- Việc chăm sóc máy bơm thuận tiện;  

- Bảo đảm an toàn lao động cho người vận hành;  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí các đường ống.  
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Có các hình thức bố trí như sau:  

- Khi số máy không nhiều, bố trí một hàng (hình 10.19-a,b).  

- Khi số máy nhiều có thể bố trí thành hai hàng so le (hình 10.19-c,d), hoặc bố trí thành cụm (hình 

10.19-e) để giảm chiều dài nhà máy.  

 

 

 

Hình 10. 18. Bố trí máy bơm trong  

nhà máy móng tách rời:  

a, b. Bố trí thẳng hàng; c, d. Bố trí so le;  

e. Bố trí theo cụm; 
1. Động cơ điện; 2. Máy bơm 

 

10.7.3.1. Các yêu cầu khi bố trí máy bơm và thiết bị  

Khoảng cách giữa các máy bơm phải đủ rộng để việc đi lại trông nom động cơ và máy bơm.  

Khoảng cách tối thiểu từ vỏ động cơ đến các thiết bị khác là 1,0 m nếu động cơ dùng điện áp thấp 

(≤0,4V) và 1,5 m nếu động cơ dùng điện áp cao (≥6KV).  

Khoảng cách từ máy bơm (hoặc bệ bơm) đến mép tường đầu hồi là từ 0,7 ÷ 1,2 m.  

Trên đường ống hút và ống đẩy trong nhà máy, bố trí các đoạn nối để thuận tiện cho việc tháo lắp 

máy bơm hay một thiết bị nào đó mà không phải tháo các thiết bị bên cạnh.  

Khoảng cách từ mặt bích của ống đến tường phải đủ để đưa các dụng cụ tháo lắp và thao tác 

thuận tiện (thường lấy từ 0,3 ÷0,5 m).  

Khi phải tháo máy bơm theo chiều dọc trục, khoảng cách đối diện phải lớn hơn chiều dài đoạn trục 
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cần tháo ra.  

Cần bố trí sàn công tác để có thể thuận tiện trong việc đi lại trông coi.  

10.7.4. Bố trí đường ống hút trong nhà máy bơm móng tách rời  

10.7.4.1. Bố trí và ghép nối đường ống hút của nhà máy bơm móng tách rời 

Ống hút phải đảm bảo phải kín, không cho không khí lọt vào.  

Tổn thất trên đường ống hút phải nhỏ. Ống hút nên chọn ngắn nhất tới mức có thể (không dài quá 

25 m), số khuỷu cong ít nhất (không nên quá 4).  

Vận tốc ở miệng vào ống hút v = 0,8 ÷ 1,0 m/s, vận tốc trong ống hút v = 1,0 ÷ 1,2 m/s.  

Đoạn nối ống hút với miệng vào máy bơm thu hẹp dần với góc ở chóp từ 8o  12o. 

Số ống hút nên bằng số máy bơm; nếu vì điều kiện kỹ thuật và kinh tế mà cần phải làm số ống hút 

ít hơn số máy bơm trong các trường hợp: ống dài và đường kính nhỏ (d ≤ 300 mm), hoặc tránh 

phải xây bể hút quá rộng, hoặc vì điều kiện kỹ thuật nào đó... thì có thể ghép hai hoặc nhiều máy 

bơm cùng chung một hay nhiều ống hút.  

 

Hình 10.20. Một số sơ đồ ghép ống hút với máy  

bơm trong nhà máy bơm móng tách rời  

1', 1'', 2', 2'', 2’’’, 3', 3''- Van khóa; 4- Ống hút; 5- Ống góp;  

B1, B2, B3- Máy bơm  

 

Đoạn ống hút gắn với thành bể hút nên có đai thép giữ cho khỏi bị rung. Những chỗ ống hút xuyên 

qua tường nhà máy bơm hoặc tường bể hút không nên gắn cứng để khi nhà máy và bể hút lún 

không đều thì ống hút không bị chịu ứng lực do hiện tượng lún gây ra.  

Để không khí không đọng trong ống, thành trên của ống hút cần đặt chếnh lên về phía máy bơm 

với độ dốc ≥ 0,005. Các hình vẽ sau đây (hình 10.21) là một số trường hợp bố trí ống hút đúng và 

không đúng.  
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Hình 10.21. Bố trí ống hút đúng và không đúng  

 

10.7.4.2. Bố trí miệng ống hút của nhà máy bơm móng tách rời  

- Đối với các ống hút nhỏ (d ≤ 400 mm):  

+ Khi có trụ pin:  

  h1 = 0,8Dv  

  h2 ≥ (0,5÷0,6)Dv  

  B = 3Dv  

  L = n×B + Σdtp  

  Ltp ≥ 2Dv (và đủ để bố trí các thiết bị)  

+ Khi không có trụ pin:  

  h1 = 0,8 Dv  

  h2 ≥ (0,5÷0,6)Dv (khi chỉ có 1 máy)  

  h2 ≥ (1,3÷1,5)Dv (khi có 2 trở lên)  

  B ≥ 3DV  
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  L = n×B  

 trong đó:  

Dv - Đường kính miệng vào ống hút, tính theo điều kiện vận tốc ở miệng vào ống v=0,8÷1,0 m/s;  

h1 - Độ cao từ miệng ống hút đến đáy bể hút;  

h2 - Độ sâu từ mực nước thấp nhất đến điểm cao nhất của miệng ống hút;  

n - Số lượng miệng ống hút;  

Σdtp - Tổng chiều dày các trụ pin giữa các ống hút;  

B - Bề rộng một khoang lấy nước;  

Ltp - Chiều dài trụ pin tính từ đầu trụ pin đến điểm gần nhất của miệng ống hút;  

b - Khoảng cách giữa các tâm miệng ống trên mặt bằng;  

L - Chiều rộng toàn tuyến lấy nước.  

- Đối với các ống hút lớn (d > 400 mm), tính toán và bố trí như miệng ống hút tương tự như ống hút 

của nhà máy bơm kiểu buồng ướt.  

10.7.5. Bố trí và nối ghép ống đẩy trong nhà máy bơm móng tách rời  

10.7.5.1. Bố trí đường ống đẩy trong nhà máy bơm  

Đoạn ống đẩy ở bên trong nhà máy bơm nên làm bằng ống thép. Khi số đường ống đẩy ngoài nhà 

máy ít hơn số máy bơm thì ống đẩy phải được ghép nối trong nhà máy để có thể bơm nước vào 

bất cứ đường ống nào ở ngoài nhà máy.  

Sơ đồ hệ thống chắn đổi dòng và thiết bị đặt trên hệ thống ghép nối đường ống phụ thuộc vào điều 

kiện làm việc của trạm bơm và yêu cầu kỹ thuật của trạm bơm. Các trạm bơm tưới nếu cho phép 

tạm thời ngừng riêng từng máy hoặc ngừng tất cả các máy ít ngày thì sơ đồ ghép nối sẽ đơn giản 

(hình 10.22). Trạm bơm cung cấp nước phải hoạt động liên tục thì sơ đồ ghép nối ống đẩy sẽ phức 

tạp hơn (hình 10.23). 

Đường ống đẩy trong nhà máy bơm nên chọn đường kính ống sao cho vận tốc nước cho phép 

trong ống v = 2,0  2,5 m/s. Do vận tốc dòng chảy ở cửa ra máy bơm rất lớn, do đó phải có đoạn 

ống nối mở rộng dần với góc ở chóp từ 8o đến 12o. 

Khi đặt đường ống trong các rãnh phải có nắp đậy, chiều rộng b và sâu h của rãnh xác định theo 

công thức. 

  b = Dng + (0,15 ÷ 0,3); m 

  h = Dng + h’ + 0,2 m  

trong đó:  
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Dng - là đường kính ngoài của ống; 

h’ - Chiều cao của van (nếu có lắp van) tính từ điểm ngoài ống đến điểm cao nhất của van; 

Khi đường ống lớn hơn 400 mm thì có thể đặt ngay trên sàn nhà máy; trong mọi trường hợp, nếu 

không có những điều kiện kỹ thuật đặc biệt bảo đảm thì không nên đặt ống đẩy trên động cơ.  

Trên đường ống đẩy những chỗ có đặt các thiết bị như van khóa, van một chiều... phải xây bệ đỡ 

để khỏi bị võng đường ống ảnh hưởng đến máy bơm.  

Để tránh ứng lực sinh ra vì nhiệt làm gãy ống đẩy hoặc truyền lực từ ống vào máy bơm tạo ra ngẫu 

lực làm cho máy bơm bị lệch trục thì phải bố trí khớp nối co giãn trên ống đẩy.  

10.7.5.2. Ghép nối ống đẩy của trong nhà máy bơm  

Có thể ghép hai hay nhiều máy bơm chung một hay nhiều đường ống đẩy khi ống đẩy dài. Cách 

nối tiếp các đoạn ống đẩy bên trong nhà máy bơm trục ngang cần thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

- Đóng một hoặc nhiều đường ống mà các máy bơm vẫn bơm được. 

- Tháo các thiết bị nhanh chóng khi cần thiết, điều kiện đi lại trông nom các thiết bị dễ dàng. 

- Bảo đảm các điều kiện làm việc của các máy bơm với các đường ống đẩy ngoài nhà máy.  

- Thông thường phải đề ra các phương án để lựa chọn, trên hình 10.23 là một số sơ đồ bố trí ghép 

nối đường ống đẩy.  

  

 

Hình 10.22. Sơ đồ bố trí ống đẩy trong nhà 

máy bơm và các thiết bị trên đường ống: 

B1, B2, B3, B4. Máy bơm; 1÷8. Khóa;  

9. Ống góp; 10. Van một chiều; 11. Ống nối 

 

Hình 10.23. Sơ đồ ghép nối đường  

ống đẩy ở nhà máy bơm cấp nước  

 

- Trên đường ống đẩy thường đặt các thiết bị sau đây: áp kế, van một chiều, van khóa điều chỉnh 

lưu lượng, lưu lượng kế và khi cần thiết kế có thêm các van an toàn. 

- Bố trí các van khóa để có thể sửa chữa bất kỳ máy bơm mà không ảnh hưởng đến sự làm việc 
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của các máy khác. 

Đối với các trạm bơm tưới tiêu có cột nước thấp và trung bình, các thiết bị trên đường ống đẩy rất 

đơn giản thường không có van một chiều.  

10.7.6. Tính toán các kích thước cơ bản của nhà máy  

10.7.6.1. Nguyên tắc xác định các kích thước nhà máy:  

- Kích thước nhà máy phụ thuộc kích thước máy và bệ máy, cách bố trí đường ống và các thiết bị 

trong nhà máy và điều kiện về quản lý vận hành.  

- Kích thước nhà máy cần phải xét đến việc bố trí hệ thống bơm mồi nước chân không, máy bơm 

tiêu nước rò rỉ và các thiết bị cơ khí, điện lực khác.  

10.7.6.2. Tính chiều rộng nhà máy  

Chiều rộng nhà máy (tính cả tường) Bnm được tính theo công thức:  

  Bnm = t + b1 + Bb + Σbtbi + b2 + f  

trong đó:  

Bb - Kích thước chiếm chỗ theo phương ngang của tổ máy bơm hoặc bệ máy bơm ở nơi có kích 

thước lớn nhất;  

b1, b1 - Bề rộng các lối đi lại, mỗi lối rộng tối thiểu từ 0,7 ÷ 1,2 m;  

Σbtbi - Tổng kích thước chiếm chỗ theo phương ngang nhà của các thiết bị trên đường ống (các 

van, các đoạn ống tháo lắp, ống góp, thiết bị đo lưu lượng...) trong nhà máy bơm;  

t - Chiều dày tường, thường lấy bằng 0,22 ÷ 0,33 m nếu là tường gạch xây.  

10.7.6.3. Tính chiều dài nhà máy  

Chiều dài nhà máy (tính cả tường) Lnm được tính theo công thức:  

  Lnm = t + a2 + n×Lb + (n−1)a1 + Lsc + Lđiện + a3 + f  

trong đó:  

Lb - Kích thước chiếm chỗ theo phương dọc nhà của tổ máy bơm hoặc bệ máy bơm ở nơi có kính 

thước lớn nhất;  

a1 - Lối đi lại giữa hai tổ máy bơm hoặc giữa hai bệ máy bơm ở nơi có kính thước lớn nhất;  

a2, a3 - Khoảng cách từ máy (hoặc bệ máy) đến tường;  

Σbtb - Tổng các kích thước theo phương ngang nhà của các thiết bị trên đường ống (các van, các 

đoạn ống tháo lắp, ống góp, ống đo lưu lượng...) trong nhà máy bơm; 

Lsc - Chiều dài gian lắp ráp sửa chữa nếu gian này được bố trí ở một đầu nhà máy; thường lấy đủ 
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để đặt thiết bị cần sửa chữa và thuận tiện cho thao tác sửa chữa thiết bị;  

Lđiện - Chiều dài gian điện nếu gian này được bố trí ở đầu kia nhà máy; thường lấy đủ để đặt thiết 

các tủ điện;  

t - Chiều dày tường, thường lấy bằng 0,22 ÷ 0,33 m nếu là tường gạch xây.  

Chú ý rằng:  

- Việc bố trí gian sửa chữa và gian điện ở hai phía đầu hồi hoặc ở một phía đầu hồi tùy thuộc điều 

kiện cụ thể, sao cho có lợi về kinh tế và kỹ thuật (vận chuyển thiết bị ra vào, thao tác sửa chữa thiết 

bị, đường điện từ trạm biến áp vào nhà máy...).  

- Tùy thuộc sự bố trí cụ thể của gian sửa chữa và gian điện trong nhà máy, một hay cả hai kích 

thước a2 và a3 có thể không có mặt trong công thức trên.  

10.7.6.4. Tính chiều cao nhà máy  

Chiều cao nhà máy được xác định theo điều kiện nâng chuyển thiết bị. Khi không bố trí cầu trục thì 

chiều cao nhà máy phải đủ thông thoáng và thường lấy ≥ 3 m, tính từ mặt trên bệ máy đến mép 

dưới sàn mái.  

Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định các kích thước cơ bản của nhà máy bơm móng 

tách rời cũng tương tự như đối với nhà máy bơm khối tảng và nhà máy bơm buồng khô; người thiết 

kế cần lập công thức tính toán thích hợp.  

10.8. Nhà máy bơm lắp máy bơm chìm  

10.8.1. Đặc điểm và điều kiện xây dựng 

Đặc điểm của máy bơm chìm là máy bơm và động cơ được chế tạo liền một khối; cả khối này có 

thể đặt chìm trong nước mà động cơ không bị ẩm do được làm kín nước một cách nghiêm ngặt. 

Nhà máy bơm đặt máy bơm chìm có nhiều dạng:  

- Nhà máy lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng (cánh quạt hướng trục, hoặc hỗn lưu) (ví dụ 

như ở hình 10.24).  

- Nhà máy lắp bơm chìm hút nước trực tiếp từ buồng hút (cánh quạt ly tâm, hoặc hỗn lưu, hoặc 

hướng trục) (ví dụ như ở hình 10.25).  

Nhà máy bơm lắp bơm chìm được sử dụng khi:  

- Độ cao đặt máy hs thường là âm;  

- Dao động mực nước bể hút ΔZ có thể là bất kỳ;  

- Công suất động cơ bị giới hạn vì động cơ thường dùng điện áp thấp.  
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Hình 10.24. Nhà máy bơm lắp bơm chìm  

trục đứng đặt trong ống đứng  

 

 

Hình 10.25. Nhà máy bơm lắp bơm ly tâm  

trục đứng hút nước trực tiếp từ buồng hút  

 

10.8.2. Tính toán buồng hút nhà máy bơm lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng  

10.8.2.1. Các kiểu lắp máy bơm trong nhà máy chìm trục đứng đặt trong ống đứng 
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Tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn một trong các kiểu như sau:  

 

  
a) Kiểu 1 b) Kiểu 2 

  

  
c) Kiểu 3 d) Kiểu 4 

Hình 10.26. Sơ đồ các kiểu bố trí lắp đặt máy bơm chìm trục đứng trong ống đứng  
 

   

Hình 10.27. Các dạng ống xả đứng (D1, D2, D3) và các kiểu khủy nối ống đứng  
với ống ngang (E2, E4, E4) dùng cho máy bơm chìm hướng trục đứng 

 

- Kiểu lắp đặt 1 (hình 10.26-a):  

Thích hợp khi bể xả có độ dao động mực nước thấp hoặc trong trường hợp thời gian chạy máy 

ngắn; khi đó không cần thiết phải có thiết bị ngăn dòng chảy ngược ở miệng ống xả.  

Kiểu lắp đặt này rất đơn giản và giảm được khối lượng thép. Máy bơm được đặt trong một ống bê 

tông hình trụ tương đối ngắn được trát nhẵn, với bộ phận đỡ máy bơm D3 (hình 10.27).  
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Ngoài ra, có thể tạo tiết diện hình chữ nhật trên ống xả với việc tăng bề rộng và giảm chiều cao tiết 

diện dòng chảy nhằm giảm bớt độ chênh lệch giữa tâm miệng xả với mực nước bể xả, có lợi hơn 

về năng lượng tiêu thụ.  

- Kiểu lắp đặt 2 (hình 10.26-5):  

Một cách lắp là đặt máy bơm trong ống thép, đoạn ống bên trên có dạng D1 (hình 10.26) có vòng 

đỡ đặt trên khung sàn bê tông cốt thép. Miệng ống phải cao hơn mực nước lớn nhất ở bể xả để tự 

ngăn dòng chảy ngược, dòng chảy ra bể xả là chảy tự do. 

- Kiểu lắp đặt 3 (hình 10.26-c):  

Cách lắp này được áp dụng khi dao động mực nước bể xả nhỏ; hoặc cũng có thể lắp thêm van nắp 

ở miệng ống khi mực nước bể xả dao động lớn làm ngập miệng ra. Dòng chảy được đổ vào một 

khoang kín thông qua một khủy kiểu E1 (hình 10.27).  

- Kiểu lắp đặt 4 (hình 10.26-d):  

Cách lắp này phù hợp với bể xả có độ dao động mực nước lớn. Ở miệng ra ống xả được lắp một 

van nắp để ngăn dòng chảy ngược. Khi máy bơm không hoạt động, van sẽ tự đóng lại, ngăn nước 

chảy ngược vào bể hút.  

Do miệng ống xả luôn luôn ngập trong nước nên cột nước địa hình là chênh lệch giữa mực nước 

bể xả và và mực nước bể hút, và nó sẽ được giữ ở mức tối thiểu đối với kiểu lắp đặt này. Khuỷu 

loại E2 và E4 (hình 10.27) có thể được sử dụng.  

- Kiểu lắp đặt 5 (hình 10.28-b):  

Cách lắp này cũng tương tự như các kiểu trên, nhưng phía trước máy bơm có một vách hướng 

dòng dạng gấp khúc choán hết chiều ngang buồng hút. Vách hướng dòng này có tác dụng làm 

giảm xoáy nước mặt trước miệng vào và các xoáy quẩn trong buồng hút, dòng chảy hướng vào 

máy bơm thuận và phân bố tốt hơn. Từ đó, có thể giảm bớt độ sâu miệng hút và đáy buồng hút đỡ 

sâu hơn. Vách hướng dòng có thể được tạo bằng tấm thép hoặc bằng bê tông.  

10.8.2.2. Tính toán buồng hút của nhà máy bơm lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng  

Tính toán các kích thước buồng hút của nhà máy bơm lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng 

cũng giống như đối với nhà máy bơm kiểu buồng ướt (xem 10.5.2); các kích thước cũng được lấy 

theo tỷ lệ so với đường kính ống đứng D.  

Nên lấy theo kết quả thí nghiệm buồng ướt kèm máy bơm do nhà sản xuất máy bơm nghiên cứu và 

đề xuất. Ví dụ, có thể tham khảo thông số buồng hút của hãng bơm Flygt (xem phụ lục A1.2).  

Ngoài ra, thông số buồng hút còn phải thỏa mãn điều kiện không sinh khí thực ở máy bơm.  
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Hình 10.28. Buồng hút của nhà máy bơm lắp máy bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng  

a- Không có vách hướng dòng; b- Có vách hướng dòng:  

 

10.8.3. Tính toán buồng hút của nhà máy lắp bơm chìm hút nước trực tiếp từ buồng hút  

10.8.3.1. Các kiểu lắp máy bơm trong nhà máy bơm chìm hút nước trực tiếp từ buồng hút  

Tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn một trong các kiểu lắp đặt sau:  

- Kiểu máy bơm đỡ ống đẩy: Máy bơm có đế kiềng để lắp cố định trên sàn buồng hút; ống xả sẽ kết 

nối với miệng máy bơm bằng mặt bích có bu lông (nếu là ống cứng).  

- Kiểu ống đẩy đỡ máy bơm: Bệ đỡ ống đẩy được lắp cố định vào sàn buồng hút, đồng thời cũng 

đỡ cả máy bơm khi đưa máy bơm xuống. Khi thả máy bơm xuống, miệng ra của máy bơm tự kết 

nối với miệng chờ của ống đẩy bởi một cái lẫy; còn khi kéo máy bơm lên, lẫy tự mở ra và máy bơm 

rời khỏi miệng chờ ống xả. Thường có thanh dẫn hướng để kéo thả máy bơm được thuận tiện.  

- Kiểu đặt đơn giản (thường đối với máy nhỏ): Máy bơm có miệng ra là một đoạn ống răng cưa để 

kết nối với ống mềm. Máy bơm có thể đặt lên sàn hoặc được treo bằng cáp.  

- Ngoài ra còn một số kiểu đặt khác tùy thuộc điều kiện cụ thể và tùy thuộc các kiểu bơm của các 

nhà sản xuất khác nhau.  

10.8.3.2. Tính toán buồng hút của nhà máy bơm lắp bơm chìm trục hút nước trực tiếp từ buồng hút 

Tính toán các kích thước buồng hút của nhà máy bơm lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống đứng 

cũng giống như đối với nhà máy bơm kiểu buồng ướt (xem 10.5.2). Lưu ý rằng, nên lấy thông số 

buồng ướt kèm máy bơm do nhà sản xuất máy bơm đề xuất. 

Từ sơ đồ bố trí máy bơm và thiết bị trong buồng hút như hình 10.29, xác định các thông số lắp đặt 

cơ bản của buồng như dưới đây.  
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Hình 10.29. Sơ đồ lắp bơm chìm  

hút nước trực tiếp từ buồng hút 

 

Các thông số kích thước lắp đặt của miệng ống hút gồm: h1, h2, b, L, a, W, trong đó:  

h1 - Chiều cao h1 từ đáy bể hút tới tâm miệng ống hút, m;  

h2 - Độ ngập sâu tối thiểu của tâm miệng loa dưới mực nước nhỏ nhất trong bể hút, m;  

b - Khoảng cách gữa hai máy bơm, m;  

a - Khoảng cách từ vỏ máy bơm tới tường, m;  

B - Chiều rộng buồng hút, m;  

L - Chiều dài buồng hút, m. 

W - Thể tích nước nhỏ nhất trong buồng hút, m3.  

được xác định như sau:  

 h1 ≥ 1,25D  

 h2 ≥ 2,5D 

 b = 3D  

 B = n×b  

 a ≥ 0,2m ÷ 0,3m  

 W = B×(h1+h2)×L  
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trong đó: D là kích miệng vào máy bơm; hoặc nếu chưa rõ D thì có thể lấy D = D’ với D' 0,9 Q= ,  

Yêu cầu:  

  W ≥ K×Q  

trong đó:  

Q - Lưu lượng máy bơm, m3/s; 

K - Hệ số dung lượng nước, chọn như sau:  

 Q < 0,5 m3/s, chọn K = 25  

 Q ≥ 0,5 m3/s, chọn K = 15.  

Lưu ý rằng, trong thực tế có rất nhiều trạm bơm có buồng hút là một ống trụ tròn, việc tính toán 

buồng hút cũng được suy luận tương tự.  

10.9. Trạm bơm di động  

10.9.1. Đặc điểm và điều kiện xây dựng  

Trạm bơm di động khi nhà máy bơm có thể thay đổi được vị trí theo mực nước nguồn hoặc theo 

các nơi phục vụ khác nhau.  

Trạm bơm di động được làm khi giảm được giá thành xây dựng, nhanh chóng đưa trạm vào phục 

vụ sản xuất. Các trạm bơm di động sẽ có hiệu quả trong điều kiện nhất định và công suất nhất định; 

có lưu lượng máy bơm nhỏ, cột nước có thể lớn hay nhỏ tùy theo yêu cầu.  

10.9.2. Trạm bơm di động trên mái dốc  

Trạm bơm này được bố trí trên đường ray nghiêng theo mái dốc của bờ nguồn nước. Nhà đặt máy 

bơm gắn các bánh xe chuyển động lên xuống nhờ hệ thống tời cáp. Nhà máy bơm có kết cấu bao 

che mưa để bảo vệ động cơ. Nếu nhà máy là kiểu lộ thiên thì động cơ phải có hộp che mưa riêng.  

Lúc mực nước xuống thấp, nhà máy bơm được di chuyển xuống dưới để lấy được nước mà độ cao 

đặt máy không vượt quá trị số cho phép. Khi nước nguồn dâng cao, máy bơm được kéo lên theo 

để tránh bị ngập và lấy nước tầng trên trong hơn, tránh bùn cát thô ở tầng dưới.  

Đoạn ống đẩy đặt nghiêng trên mái dốc được làm cố định; trên đường ống này bố trí các miệng 

chờ tại một số vị trí để kết nối với miệng ống đẩy từ máy bơm đến. Việc kết nối hai miệng ống này 

là tự động bằng cơ khí mỗi khi chúng gặp nhau. Khi trạm bơm dịch đi khỏi vị trí đó thì mặt bích của 

miệng chờ tự đóng lại. Nếu máy bơm nhỏ thì có thể sử dụng ống đẩy mềm (ống bạt).  

Nền và kết cấu đỡ đường ray và đỡ ống đẩy nghiêng phải ổn định; nếu cần phải bố trí hệ thống 

dầm, trụ, cọc... để đảm bảo yêu cầu này.  

Ngoài tổ máy bơm, thiết bị của trạm bơm loại này còn có tời cáp để kéo nhà máy bơm, tời thu cáp 

điện cho nhà máy, hệ thống mồi nước cho máy bơm v.v... và một số thiết bị khác.  
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Hình 10.31. Trạm bơm di động trên mái dốc  
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Hình 10.30. Trạm bơm di động trên mái dốc  
 

10.9.3. Trạm bơm lắp máy bơm chìm xiên  

Trạm bơm này dùng máy bơm chìm có bánh xe. Máy bơm chìm di chuyển được trên đường ray 

nghiêng nhờ hệ thống tời cáp và cáp kéo. Lúc nguồn kiệt, mực nước xuống thấp, máy bơm được 

thả xuống dưới để lấy được nước mà độ cao đặt máy không vượt quá trị số cho phép. Khi có lũ, 

mực nước nguồn lên cao, máy bơm được kéo lên theo để lấy nước tầng trên trong hơn, tránh lấy 

nước ở tầng đáy có nhiều bùn cát thô hoặc máy bơm bị bồi lấp. Nếu nguồn ít bùn cát thì có thể để 

máy bơm luôn luôn ở vị trí thấp nhất.  

Việc bố trí ống đẩy nghiêng trên mái nghiêng và việc kết nối với ống đẩy từ máy bơm đến cũng 

tương tự như đối với trạm bơm di động trên mái dốc nói trên (1.9.2).  

Ngoài máy bơm, thiết bị của trạm bơm còn có tời cáp kéo máy bơm, tời thu cáp điện.  

Nền và kết cấu đỡ đường ray và đỡ ống đẩy nghiêng phải ổn định; nếu cần thì bố trí hệ thống dầm, 

trụ, cọc... để đảm bảo yêu cầu này.  
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Hình 10.32. Trạm bơm chìm xiên  
 

10.9.3. Trạm bơm cơ động  

Các trạm bơm này dùng để bơm nước với lượng nước yêu cầu không lớn và không liên tục; chẳng 

hạn như khi trạm bơm cần đi dọc theo bờ nguồn nước để bơm tưới luân phiên cho các khu tưới, 

hoặc cần chống úng cho các khu ngập cục bộ, hoặc cần di chuyển từ công trình xây dựng này đến 

công trình xây dựng khác để bơm nước hố móng và cấp nước cho các nhu cầu xây dựng v.v...  

Trạm bơm cơ động có thể trang bị động cơ điện hoặc động cơ đốt trong. Tùy theo kết cấu và 

phương pháp di chuyển có các loại sau:  

- Trạm bơm cơ động đường bộ có xe kéo riêng, các trạm này có thể di chuyển dọc theo bờ kênh 

tưới hoặc trên mái bờ dốc của nguồn nước khi mực nước lên xuống quá lớn vượt trị số chiều cao 

hút nước cho phép. 

- Trạm bơm cơ động đường bộ kiểu tự hành, máy bơm được lắp trên một khung riêng bắt chặt vào 

xe chở bơm. Động cơ của xe cũng là nguồn động lực để chạy máy bơm.  

10.11. Trạm bơm nổi  

10.11.1. Trạm bơm nổi trên thuyền  

10.11.1.1. Đặc điểm và điều kiện sử dụng  

Trạm bơm thuyền thuộc loại nhà máy bơm kiểu buồng khô mà nền là nước.  

Ở những vùng có mạng lưới sông, lạch đi lại bằng thuyền thuận tiện mực nước lên xuống thường 

xuyên dùng trạm bơm thuyền rất thuận lợi. Trạm bơm thuyền di chuyển dọc các sông, lạch, phụ 

trách tưới cho một số khu tưới; ở những nơi có điều kiện sử dụng loại này sẽ tiết kiệm được đường 

ống, công trình đưa nước qua sông, hệ thống kênh mương.  
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Trạm bơm thuyền có thể di chuyển bằng chèo hoặc dùng ca nô kéo, khi dùng ca nô kéo thì hình 

dạng vỏ thuyền có thể giống chiếc phà. Vỏ của trạm bơm thuyền làm bằng bê tông cốt thép, lá thép 

hay bằng gỗ, nên làm bằng thép hoặc bê tông cốt thép bền hơn và không thấm, khi trạm bơm 

thuyền dùng máy bơm chạy điện thì không được làm vỏ bằng gỗ.  

10.11.1.2. Kích thước thuyền bơm  

Kích thước của các bộ thuyền phải được xác định bằng tính toán tĩnh học, cấu tạo của thuyền phải 

xét và kết hợp chặt chẽ với các thiết bị đặt trên thuyền. Trong thiết kế phải tuân theo các điều 

khoản và quy phạm kỹ thuật thiết kế tàu thuyền trên sông, trên thuyền bố trí chỗ nghỉ ngơi cho nhân 

viên công tác khi cần thiết. Các kích thước chủ yếu được giới thiệu trên hình 10.33; trong đó:  

L - Chiều dài của thuyền đo theo sàn thuyền giữa; 

B - Chiều rộng của thuyền;  

H - Chiều cao của thân thuyền từ đáy đến sàn. 

Tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng vỏ thuyền lấy vào khoảng 6 ÷ 7. Đầu mũi vỏ thuyền bơm thường 

có hình lăng trụ, đuôi thon lại. Chiều dài thon lại của mũi hoặc đuôi thuyền lấy bằng 1/8 chiều dài của 

thuyền. Trên bình đồ mũi và đuôi thuyền thon lại một góc vát θ = 15 ÷ 14o, mặt đáy mũi và đuôi 

thuyền có độ dốc θ1 = 11 ÷ 12o.  

Chiều cao Hb của nhà che mưa nắng không vượt quá 4,0 m, chiều rộng lối đi lại e hai bên boong 

thuyền thường không nhỏ hơn 1,0 m, như vậy đó chiều rộng của nhà che mưa là b = B − 2e.  

 

 

Hình 10.33. Sơ đồ xác định các kích thước chủ yếu của thuyền bơm 
 

Độ nổi của thuyền bơm là khả năng cân bằng được tải trọng thẳng đứng với áp lực đẩy nổi của 

nước tác dụng vào vỏ thuyền.  

Dung tích nước bị phần thuyền bơm chiếm chỗ gọi là dung tích đẩy nổi và ký hiệu là V, m3. 
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Trọng tâm của dung tích đẩy nổi gọi là tâm đẩy và ký hiệu là Tđ, trọng tâm của thuyền ký hiệu là Tth. 

Tâm đẩy nổi và tâm thuyền nằm trên một đường thẳng đứng gọi là trục nổi. 

Đường giao nhau giữa vỏ thuyền với mặt nước gọi là đường mớn nước, khi thuyền không mang tải 

trọng thì đường mớn nước lúc đó gọi là đường mớn nước không tải, và khi thuyền có tải trọng lớn 

nhất gọi là đường mớn nước có tải. Ở trạm bơm thuyền, khi đặt tất cả máy bơm trên thuyền, để 

cùng hoạt động với các thiết bị thủy lực và đường ống đầy nước ta có đường mớn nước có tải.  

Chiều sâu mớn nước T của thuyền là chiều sâu từ đường mớn nước đến đáy thuyền, tương ứng ta 

cũng có chiều sâu mớn nước không tải và chiều sâu mớn nước có tải.  

Quan hệ giữa dung tích đẩy nổi với chiều sâu mớn nước của thuyền và trọng lượng của toàn bộ 

thuyền G, sẽ do dạng thuyền xác định.  

Dung tích bị đẩy nổi có thể tính bằng:  

  V = L.B.T.δ  

trong đó:  - Hệ số dung tích bị đẩy nổi; nếu thuyền dạng phà thường  = 0,8  0,9.  

Diện tích đường mớn nước:  

  F = L.B.α  

trong đó: α - Hệ số đường mớn nước thường bằng 0,7  0,9.  

Biểu thức chung của dung tích bị đẩy với bất kỳ hình dạng nào của thuyền bơm là:  

  
T

0
V FdT=    

trong đó: dT - Vi phân theo chiều sâu mớn nước.  

10.11.1.3. Tính ổn định trạm bơm thuyền  

Tính ổn định là tính chất của vật nổi (thuyền) cân bằng được dưới tác động của các lực gây ra sự 

chòng chành.  

Góc nghiêng φ của thuyền so với trục đứng do tác động của các lực gọi là độ chòng chành, xác 

định theo các công thức:  

  xod

x

x

M
tang

J
V d

V

 =
 

 − 
 

 

  yod

y

y

M
tang

J
V d

V

 =
 

 − 
 

 

trong đó:  



TCVN 8423 : 2020 

82 

xodM , 
yodM  - Mô men xoay (mô men ổn định) của các lực lấy đối với trục tương ứng x (khi 

thuyền chòng chành theo phương y) và y (khi thuyền chòng chành theo phương x); xác định 

theo các công thức:  

 
xodM =G.hdk.sinx  

 
yodM =G.hdk.siny  

  - Trọng lượng riêng của nước;  

 V - Dung tích bị đẩy nổi;  

Jx, Jy - Mô men quán tính của diện tích đường mớn nước lấy đối với trục tương ứng x và y.  

Tỷ số giữa mô men quán tính và dung tích đẩy nổi V gọi là bán kính định khuynh:  

  =
J

R
V

 

Điểm nằm cao hơn tâm đẩy nổi Cdn một đoạn R gọi là tâm định khuynh và được ký hiệu Cdk, khoảng 

cách từ tâm định khuynh đến trọng tâm thuyền gọi là độ cao định khuynh ký hiệu là hđk=R−d; d là 

khoảng cách từ trọng tâm thuyền đến trọng tâm đẩy nổi.  

Nếu hđk = 0 thì Mod = 0; khi hđk < 0 thì Mđk < 0 thuyền sẽ bị lật. Vì vậy muốn thuyền ổn định cần phải 

thiết kế sao cho hđk > 0, thường hdk = 0,5  1 m.  

Trong quản lý trạm bơm thuyền không được để thuyền có độ chòng chành (hay độ chênh mớn 

nước) φ vượt quá 2 ÷ 3o.  

Trong chế tạo cần phải có những khoang đặc biệt bố trí ở mũi và đuôi thuyền hoặc hai mạn thuyền 

để điều chỉnh giữ cân bằng cho thuyền.  

Trạm bơm thuyền phải được cơ quan đăng kiểm của ngành vận tải thủy thẩm định theo quy định 

đối với phương tiện thủy nội địa.  

10.11.1.4. Cửa lấy nước của trạm bơm thuyền  

Cửa lấy nước của rạm bơm thuyền có thể bố trí bên mạn thuyền hoặc dưới đáy.  

Khi bố trí bên mạn thuyền mép trên của cửa sổ lấy nước phải ngập dưới mực nước từ 0,8 m trở 

lên. Muốn bảo đảm độ ngập đó có thể giảm chiều cao của cửa vào buồng bằng cách bố trí hai lỗ 

hút cho một bơm. Ở miệng vào cửa sổ lấy nước bố trí khe ở phía ngoài, trong khe đặt lưới chắn 

rác. Khi cần sửa chữa máy bơm, đặt cửa van thay vào vị trí của lưới chắn rác.  

Khi không bố trí bên mạn thuyền được thì cửa lấy nước bố trí ở đáy thuyền có hộp lăng trụ bằng 

kim loại làm buồng lấy nước. Phía trên hộp kim loại có lỗ kiểm tra thường xuyên được đậy kín, mép 

trên cửa hộp phải cao hơn mực nước ở mớn nước lớn nhất khoảng 0,25 m để tránh nước chảy 

vào thuyền. Chiều rộng của hộp phải bảo đảm dễ dàng tháo nối loa ống hút máy bơm. Lưới chắn 
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rác bố trí dưới cùng, có thể rửa lưới đó bằng dòng nước chảy ngược lại được bơm qua lỗ kiểm tra. 

Lỗ kiểm tra có kích thước để người xuống được trong hộp kim loại. Cần có các cửa van để ngăn 

nước vào hộp khi sửa chữa máy bơm, hoặc khi cho máy nghỉ thời gian dài.  

Tốc độ nước chảy vào cửa lấy nước có thể lấy khoảng 1  1,5 m/s có tính đến sự co hẹp do lưới 

chắn rác bị lấp vít gây nên.  

Nếu ở nguồn nước có nuôi cá thì phải bố trí bộ phận chắn cá ở cửa lấy nước và phải thỏa thuận 

với đơn vị nuôi cá.  

10.11.1.5. Ống đẩy của trạm bơm thuyền  

Nước được chuyển từ thuyền bơm lên bờ qua các ống đẩy.  

Số lượng đường ống đẩy nên lấy bằng số lượng các tổ máy bơm. Có thể ghép song song hai hay 

nhiều máy bơm có một đường ống đẩy chung khi tổ máy có lưu lượng nhỏ (< 0,5 m3/s). Trường 

hợp máy bơm có lưu lượng lớn (> 3 m3/s) và khi không thể chế tạo các khớp nối bản lề có kích 

thước lớn cần thiết thì có thể dùng 2 đường ống xả cho mỗi máy bơm.  

Các ống đẩy được đặt nổi trên các thùng phao. Kết cấu của các ống đẩy đặt nổi phải đảm bảo cho 

thùng phao có thể di động được trong phạm vi dao động của mực nước nguồn cộng thêm 10% dự 

phòng cho trường hợp thùng phao bị nghiêng lớn nhất.  

Khi thiết kế phao đỡ ống xả, phải tính cả tải trọng nước chứa trong ống, tải trọng do áp lực thủy 

động của nước nguồn, tải trọng gió bão tác động lên phao và ống... và các lực phát sinh khi thùng 

phao dồn ép vào ống xả.  

Ống đẩy bằng kim loại được bố trí thành các nhịp, mỗi nhịp có các khớp nối bản lề ở hai đầu. Chiều 

dài nhịp ống được giới hạn bởi độ bền và độ cứng của ống và bởi sức chịu tải trọng của thùng phao. 

Để lắp đặt các thùng phao trung gian lên một cách chính xác phải thiết kế tạo nền nhân tạo riêng 

cho các thùng phao này.  

Các khớp nối của ống xả phải có độ co dãn cho phép cả theo chiều dài để đảm bảo khả năng bù 

cho sự biến dạng khi làm việc.  

Để tạo các khớp nối cho ống xả kim loại có đường kính từ 300 ÷ 1000 mm, cần sử dụng các khớp 

nối cầu xoay được.  

Đối với các ống xả có đường kính nhỏ hơn 400 mm có thể sử dụng các ống mềm (ống cao su cốt 

thép cuốn dạng lò xo, ống vải chuyên dụng...).  

Để giảm chiều dài của đường ống đẩy nối từ thuyền vào bờ phải đặt trạm bơm ở bên bờ dốc đứng 

trong vùng có chiều sâu nước lớn nhất.  

10.11.2. Trạm bơm nổi trên phao  

10.11.2.1. Đặc điểm và điều kiện áp dụng  
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Trong một số trường hợp, để giảm chi phí xây dựng và chi phí quản lý vận hành cao của trạm bơm 

cố định bằng bê tông cốt thép, có thể sử dụng trạm bơm nổi trên cầu phao.  

Nói chung, trạm bơm nổi trên phao có điều kiện áp dụng và yêu cầu thiết kế giống như đối với trạm 

bơm thuyền (xem 10.11) trên đây.  

Trạm bơm nổi trên phao có thể di chuyển bằng chèo hoặc dùng ca nô kéo.  

Máy bơm sử dụng ở trạm bơm nổi cũng đa dạng: theo đặc điểm của bánh xe cánh quạt có thể là 

loại ly tâm, hỗn lưu hay hướng trục; theo tư thế đặt trục có thể là máy bơm trục ngang, trục đứng 

hay trục xiên; theo sự chịu ngập, có thể là máy bơm không chìm hay máy bơm chìm v.v...  

Loại trạm bơm nay rất đa dạng, phong phú về hình thức kết cấu, vật liệu và hình dạng phao đỡ, 

cách bố trí lặp đặt tổ máy bơm và thiết bị.  

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất bơm có sẵn kết cấu cầu phao đi kèm máy bơm, thích hợp với từng 

điều kiện làm việc cụ thể.  

 

 

Hình 10.34. Sơ đồ cắt ngang một trạm bơm bơm nổi trên phao  
 

10.11.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật  

Các thùng phao của trạm bơm nổi phải được chế tạo theo các tiêu chuẩn chuyên ngành riêng, hoặc 

tài liệu hướng dẫn thiết kế chế tạo phao nổi hiện hành và theo các yêu cầu chỉ dẫn trong tài liệu này.  

Thân thùng phao của các trạm bơm nổi thường được gia công bằng thép (kết cấu hàn) hoặc bằng 

bê tông cốt thép vỏ mỏng (đổ liền khối hoặc kết hợp vừa lắp ghép vừa đổ liền khối). Các thùng 

phao bằng bê tông cốt thép nên được chế tạo tại các xưởng đóng tàu thuyền chuyên môn sâu. 

Thùng phao cũng có thể làm bằng chất dẻo.  

Các tổ máy chính phải đặt ở trong khoang dọc theo chiều dài của thùng phao. Bệ lắp đặt máy bơm 
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và động cơ phải đủ cứng để các biến dạng nhỏ, đảm bảo máy bơm không được lệch tâm. Để tăng 

độ cứng cho các bệ tổ máy có công suất lớn hơn 500 KW, các dầm dọc và dầm ngang của khung 

bệ máy cần bố trí trùng với hệ thống khung dầm của đáy thùng phao. Các kết cấu không làm cản 

trở cho việc sửa chữa lớp ốp mặt của thùng phao.  

Các thiết bị của hệ thống thùng phao gồm máy bơm tiêu nước thùng phao, hệ thống tạo tải trọng 

dằn, các hệ thống chống cháy, hệ thống thông gió… nên đặt ở các cầu công tác hoặc ở những nơi 

dễ vận hành nhưng không thấp hơn sàn thùng phao 0,6 m.  

Để đề phòng tình trạng các tổ máy bị mất độ đồng tâm khi thân thùng phao bị biến dạng, phải dự 

kiến đặt các khớp co dãn trên các đường ống hút và ống ống đẩy.  

Trong mọi chế độ làm việc thùng phao phải được điều chỉnh ở mức “0” bằng hệ thống tải trọng dằn. 

Thiết kế lắp đặt máy bơm, động cơ và ống xả cần phải tính toán đảm bảo độ nghiêng ngang và độ 

chênh dọc như nhau (nhưng ngược chiều nhau) khi thùng phao ở trạng thái làm việc và di chuyển.  

Trị số giới hạn cho phép độ nghiêng ngang và độ chênh dọc phải do nhà máy chế tạo thiết bị quy định. 

Trạm bơm có thể có hoặc không có nhà che mưa nắng tùy theo máy bơm và động cơ. Nếu dùng 

máy bơm chìm thì thường không cần có nhà che, khi đó các tủ điện được đặt ở nhà trên bờ và cấp 

điện cho động cơ chìm bằng đường cáp điện chịu nước.  

Các bộ phận (dầm, sàn, khung, vách che, mái nhà, dầm cầu trục, tủ điện và các thiết bị dụng cụ 

khác) bên trên thùng phao phải có kết cấu nhẹ. Khung có thể làm bằng thép hoặc kim loại nhẹ. 

Vách che chắn và mái nhà nên bằng bằng tấm tôn hoặc chất dẻo có lớp xốp cách nhiệt.  

Hệ thống tiêu rút nước thùng phao không ít hơn hai máy bơm và đường ống dẫn chính bố trí theo 

đường vòng khép kín với các phần lấy nước đặt ở bốn góc của mỗi khoang. Để đảm bảo quản lý 

giám sát thường xuyên, cần lắp đặt hệ thống báo hiệu tình trạng mức nước trong thùng phao.  

Để làm đầy khoảng không gian dành cho tải trọng dằn cần có máy bơm riêng và một hệ thống 

đường ống dẫn. Khi có luận chứng phù hợp có thể sử dụng máy bơm chữa cháy để bơm nước 

dùng làm tải trọng dằn. Để đảm bảo an toàn vận hành thùng phao không sử dụng máy bơm tiêu rút 

nước để bơm nước làm tải trọng dằn.  

Nếu thùng phao của trạm bơm được chia thành các khoang độc lập thì trong mỗi khoang phải dự 

kiến đặt các hệ thống tiêu, rút nước và hệ thống tải trọng dằn riêng biệt.  

Trong các hồ chứa mà bờ chưa ổn định hoặc có sóng lớn, phải đặt các trạm bơm nổi trong các vịnh 

thiên nhiên được bảo vệ chống sóng. Nếu điều kiện tự nhiên không cho phép, phải tính toán hợp lý 

của sự bố trí trạm bơm vào trong khoang gầu (xem 11.2.19).  

Trong thời gian làm việc, vị trí của trạm bơm được cố định so với điểm tựa néo ở bờ. Trên các sông 

mà hướng dòng là rõ ràng, phải cố định thùng phao bằng hệ thống 3 neo, trong đó 2 neo được đặt 

ở phía bờ và 1 neo ở phía sông. Phải thả các neo với một góc <450 so với chiều dọc của trạm bơm. 
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Khi hướng dòng chảy không rõ ràng, phải cố định thùng phao bằng 4 neo.  

Thông thường phải có cầu công tác riêng để đi lại giữa thùng phao và bờ, kích cỡ và độ bền của 

cầu phải đảm bảo vận chuyển được thiết bị có khối lượng tới 5 tấn.  

Để đưa thiết bị nặng hơn lên thùng phao phải dự kiến các phương tiện nổi và thiết bị nâng chuyển 

để bốc dỡ lên bờ cũng như xuống thùng phao. Thường thùng phao được trang bị cần cẩu cầu điều 

khiển bằng tay có sức nặng tới 10 tấn. Trong trường hợp cần thiết khi phải lắp đặt thiết bị nặng hơn 

phải sử dụng các cần cẩu cầu ghép đôi điều khiển bằng tay.  

Trạm bơm nổi phải được cơ quan đăng kiểm của ngành vận tải thủy thẩm định theo quy định đối 

với phương tiện thủy nội địa.  

11. Công trình lấy nước vào trạm bơm  

11.1. Một số quy định chung đối với công trình lấy nước 

11.1.1. Công trình lấy nước là công trình đầu của hệ thống công trình trạm bơm, lấy nước từ nguồn 

cung cấp trực tiếp cho máy bơm hoặc qua công trình dẫn nước rồi cung cấp nước cho máy bơm. 

11.1.2. Nhiệm vụ của công trình lấy nước là đảm bảo việc lấy nước từ nguồn cho phù hợp với yêu 

cầu của biểu đồ dùng nước và không cho bùn cát, rác nổi trôi vào nhà máy bơm. Ngoài ra, công 

trình lấy nước còn phải đảm bảo nhà máy bơm có thể ngừng làm việc từng bộ phận hoặc toàn bộ 

trong thời gian tu sửa, nạo vét hoặc có sự cố bất thường.  

11.1.3. Lựa chọn loại công trình lấy nước  

Căn cứ vào những điều kiện cụ thể, chọn trong các loại công trình lấy nước sau:  

- Theo mục đích sử dụng của trạm bơm: Có các loại công trình lấy nước cho trạm bơm tưới, trạm 

bơm tiêu và trạm bơm cấp nước cho dân dụng và công nghiệp. Công trình lấy nước ở trạm bơm 

tiêu hoặc tưới tiêu kết hợp có thêm cống tiêu tự chảy hoặc công trình ngăn nước riêng biệt khi tưới 

tiêu kết hợp. Công trình lấy nước cung cấp cho dân dụng hoặc công nghiệp vì yêu cầu dùng nước 

mà có thêm những thiết bị như lưới chắn rác có lỗ nhỏ (lưới phẳng hay lưới quay được và máy để 

rửa vớt rác ở lưới đó).  

- Theo nguồn nước khác nhau: Có các loại công trình lấy nước từ sông, hồ chứa hoặc kênh nội 

đồng. Công trình lấy nước ở sông và hồ chứa là tương tự nhau, nhưng điều kiện xây dựng công 

trình lấy nước ở sông phức tạp hơn so với công trình lấy nước từ kênh nội đồng.  

- Theo đặc điểm xây dựng công trình lấy nước: Có các loại xây dựng kết hợp hoặc riêng biệt với 

nhà máy bơm, sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên (thuỷ văn, địa chất, địa hình...) và các điều 

kiện về kinh tế.  

- Tuỳ theo những điều kiện đặc biệt mà chọn loại công trình lấy nước bên bờ sông hay giữa lòng 

sông; công trình lấy nước luôn ngập dưới nước hay ngập tạm thời (mùa lũ) hoặc không bị ngập; 

công trình lấy nước cố định hoặc di động; công trình lấy nước suốt năm hoặc từng mùa.  
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11.1.4. Khi thiết kế công trình lấy nước, việc chọn sơ đồ bố trí tổng thể, cũng như lựa chọn từng chi 

tiết kết cấu và thiết bị phải được cân nhắc với các phương án khác nhau. Phải đề cập đến các điều 

kiện tự nhiên và các ngành kinh tế khác cùng sử dụng nguồn nước (giao thông thủy, phát điện, môi 

trường...) đồng thời chú ý tới sự phát triển tương lai và kinh nghiệm quản lý, sử dụng công trình đã 

có tương tự.  

11.1.5. Kết cấu và thiết bị của công trình lấy nước phải bảo đảm chế độ làm việc bình thường và 

quản lý tiện lợi, đồng thời việc tiến hành công tác sửa chữa trong mọi trường hợp phải thuận tiện. 

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trạm bơm làm việc liên tục quanh năm. 

11.4.6. Khi thiết kế các công trình lấy nước lớn hoặc khi điều kiện nguồn nước phức tạp cần tiến 

hành thí nghiệm mô hình thủy lực (xem 5.4.5), kể cả các thí nghiệm về sự ảnh hưởng của công 

trình lấy nước đến dòng chảy trên sông và đến sự biến dạng lòng sông.  

11.2. Công trình lấy nước từ sông  

11.2.1. Công trình lấy nước từ sông không được làm thay đổi một cách căn bản chế độ của nguồn 

nước mà phải bảo đảm cho dòng chảy được thuận. Các công trình xây dựng bên bờ hoặc giữa 

sông không được làm hẹp quá 15 ÷ 30% tiết diện ướt của sông để bảo đảm cho thuyền bè qua lại 

bình thường.  

Lưu lượng nước lấy từ sông khi không có công trình điều tiết dòng chảy phải ít hơn 20  25% lưu 

lượng kiệt của sông. Khi lấy nhiều hơn, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.  

11.2.2. Thiết kế các công trình lấy nước (bằng bê tông, bê tông cốt thép, thép...) được thực hiện 

theo các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.  

11.2.3. Vị trí công trình lấy nước nên bố trí ở bờ sông lõm tại một phần ba phía dưới của đường 

cung cong hoặc cùng lắm bố trí trên đoạn sông thẳng. Công trình lấy nước bố trí ở nơi lòng sông và 

bờ sông ổn định, hạn chế hiện tượng lắng đọng bùn cát làm bồi lấp cửa lấy nước và hạn chế lượng 

cát thô qua máy bơm. Tuyệt đối không bố trí công trình lấy nước ở bãi cát nông.  

11.2.4. Khi đào phá bờ sông để xây dựng công trình lấy nước, có thể phải tính toán chỉnh trị dòng 

sông, làm cho điều kiện thuỷ lực ở chỗ lấy nước được tốt hơn. Để chống bùn cát đáy chảy vào 

công trình lấy nước, có thể phải thiết kế các thiết bị tạo ra dòng chảy vòng ngang nhân tạo để lái 

dòng chảy đáy của nguồn nước đi khỏi khu vực cửa lấy nước.  

12.2.5. Khi tính toán khả năng tải cát của kênh dẫn, kênh xả và điều kiện bảo vệ các bộ phận máy 

bơm có nước chảy qua cần có biện pháp làm trong bớt nước trước khi cho vào trạm bơm.  

Tuy nhiên, có thể chấp nhận không làm bể lắng cát trước trạm bơm nếu giải pháp tăng khả năng 

chống bào mòn các bộ phận máy bơm là kinh tế hơn so với làm bể bể lắng cát.  

12.2.6. Bố trí công trình lấy nước trên tuyến ngang sông  

Vị trí công trình lấy nước ở bên bờ sông hay ở giữa lòng sông tuỳ thuộc nhiều vào điều kiện: độ 
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dao động mực nước sông, địa hình và địa chất của bờ sông và lòng sông, bùn cát trong nước 

sông, điều kiện thi công và quản lý v.v...  

Khi biên độ mực nước sông lên xuống nhỏ (dưới 2  3 m) nên bố trí các cống lấy nước loại không 

ngập ở bờ sông (hình 11.1).  

Khi lưu lượng lấy vào nhỏ (khoảng 2  3 m3/s) và biên độ mực nước sông lên xuống trung bình 

(khoảng 3  5 m) thì nên bố trí công trình lấy nước loại ngập ở bờ sông (hình 11.2).  

Khi biên độ mực nước sông lên xuống lớn (> 6 m), lưu lượng lấy vào trung bình và lớn (≥ 3 m3/s), 

có thể bố công trình lấy nước kết hợp nhà máy bơm ở bờ sông (hình 11.4).  

Đối với những đoạn sông có đê và khoảng cách từ mép nước sông đến đê ngắn, công trình lấy 

nước có thể kết hợp với cống qua đê (hình 11.3); nước từ sông được dẫn đến cống qua đê bằng 

một đoạn kênh hở ngắn; nước từ sau cống được dẫn về bể hút trạm bơm đặt ở trong đê bằng kênh 

hở hoặc bằng đường ống.  

 

 

Hình 11.1. Sơ đồ bố trí công trình lấy nước loại không ngập ở bờ sông 
 
 

 

Hình 11.2. Sơ đồ bố trí công trình lấy nước loại ngập ở bờ sông 
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Hình 11.3. Sơ đồ một công trình lấy nước cống lấy nước kết hợp cống qua đê 

 

Đối với các trạm bơm trung bình và lớn, có thể bố trí công trình lấy nước loại không ngập kiểu tháp 

giữa sông hoặc loại cống ngầm bên bờ sông...  

Có thể bố trí công trình lấy nước kết hợp với nhà máy bơm; sự kết hợp này có thể là ở bờ sông hay 

ở lòng sông tùy theo điều kiện thủy văn, địa hình, địa chất...  

Khi thiết kế công trình lấy nước cần phải so sánh nhiều phương án để có cơ sở lựa chọn vị trí xác 

đáng nhất.  
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Hình 11.4. Sơ đồ một công trình lấy nước kết hợp trạm bơm bên bờ sông  

(trạm bơm lắp máy bơm chìm hỗn lưu trục đứng)  

 

11.2.7. Khi chọn công trình lấy nước xây giữa lòng sông thi công trình trông giống như một trụ pin 

lớn rỗng bên trong, các ngăn lấy nước phải tương ứng với số đường ống dẫn ra, cao trình ngăn thu 

nước có hố lắng bùn cát thường sâu khoảng 0,5 ÷ 1 m tùy theo lưu lượng và hàm lượng bùn cát.  

11.2.8. Khi mực nước sông dao động lớn và hàm lượng bùn cát trong nước thay đổi nhiều theo 

mùa, nên bố trí các cửa lấy nước công trình lấy nước thành nhiều tầng theo chiều sâu dòng chảy. 

Ngưỡng các cửa sổ ở tầng dưới cùng phải cao hơn đáy khoảng 1 m trở lên. Về mùa lũ mực nước 

sông dâng cao và lượng bùn cát tăng lên thì dùng phai đóng cửa sổ ở các tầng dưới và chỉ lấy 
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nước ở các cửa sổ gần mặt nước. Mép trên của các cửa tầng trên cần phải thấp hơn mực nước 

lớn nhất từ 1  1,5 m và thấp hơn lớp rác nổi trên mặt nước từ 0,2  0,3 m. Mép trên các cửa sổ 

tầng dưới phải thấp hơn mực nước thấp nhất trong sông từ 0,4  0,5 m. 

11.2.9. Khi xây dựng công trình lấy nước ở lòng sông nên giải quyết việc đi lại từ bờ đến công trình 

bằng cầu treo, khi xa quá có thể dùng thuyền.  

11.2.10. Vật liệu chính để xây dựng công trình lấy nước  

Công trình lấy nước lớn được xây bằng bê tông cốt thép; nên dùng bê tông mác 250  300 và độ 

chống từ B-4 đến B-6.  

Công trình lấy nước loại nhỏ có thể xây bằng đá, bê tông hoặc xây hỗn hợp.  

Khi xây công trình lấy nước xa bờ sông và tách rời với nhà máy bơm thường dùng các ống chuyển 

nước về nhà máy bơm bằng vật liệu có thể là bê tông cốt thép, kim loại, chất dẻo.  

Để tránh bị xói đất bên trên, đường ống đặt thấp hơn mặt đất lòng sông hoặc bờ sông, cần bảo vệ 

bằng các vật gia cố (đá đổ, rọ đá, bó cành cây...).  

Nếu công trình lấy nước đặt không xa bờ lắm (≤ 40 m) và được xây kết hợp với nhà máy bơm thì 

ống đẩy có thể đặt trên cầu nối liền nhà máy với bờ sông.  

11.2.11. Nền công trình lấy nước tuỳ theo điều kiện địa chất có thể là nền tự nhiên hoặc nền nhân tạo 

(nền cọc, giếng chìm, bê tông bịt đáy...). Khi xác định chiều sâu đặt móng phải chú ý tới hiện tượng 

có thể bị xói lở ở chân móng. Chân móng cần đặt thấp hơn chiều sâu xói lở tới 2 m khi là nền tự 

nhiên, còn khi là nền nhân tạo có thể giảm đi còn 1 m. Khi nền xấu thì xung quanh móng công trình 

phải có hàng cừ chắn.  

11.2.12. Tuỳ thuộc điều kiện địa chất cụ thể mà phải thiết kế gia cố bờ mái và đáy sông xung quanh 

công trình để chống xói lở bởi vì tại chỗ xây dựng công trình trạng thái dòng chảy có sự thay đổi.  

11.2.13. Xác định hình dạng và kích thước công trình lấy nước  

Việc xác định hình dạng và kích thước công trình lấy nước phải tuỳ theo điều kiện ổn định của kết 

cấu công trình, lưu lượng lấy vào, độ dao động mực nước sông và điều kiện về lắp ráp, sửa chữa, 

vận hành thiết bị.  

Hình dạng của công trình lấy nước phải đảm bảo sự thuận dòng cho dòng chảy ở sông. Phương 

của công trình lấy nước nên tạo với phương dòng chảy của sông một góc nhỏ hơn 90o, cùng lắm 

mới lấy bằng 90o, thường lấy từ 25  30o.  

11.2.14. Ở các công trình lấy nước loại không ngập, cao độ đỉnh tường trụ pin phải trên mực nước 

lớn nhất kể cả chiều cao sóng và lưu lượng của trạm, nhưng không nhỏ hơn 0,5  1,0 m.  

11.2.15. Diện tích các cửa lấy nước được xác định theo lưu lượng và vận tốc cho phép, vận tốc 

cho phép trong cửa lấy nước khoảng từ 0,5  0,6 m/s. Nếu có rác nhiều thì có thể mở rộng để vận 
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tốc qua lưới nhỏ hơn.  

11.2.16. Đối với những đoạn sông có đê, công trình lấy nước cũng là cống qua đê. Nước từ sông 

được dẫn đến đầu cống qua đê bằng một đoạn kênh hở ngắn. Nước sau cống qua đê được dẫn về 

bể hút trạm bơm đặt ở trong đê bằng kênh hở hoặc bằng đường ống. Xác định tiết diện cống này 

theo vận tốc cho phép lớn nhất khoảng 0,5  0,6 m/s nếu là cống hở (dùng chảy có mặt thoáng) và 

khoảng 0,6 ÷ 0,8 m/s nếu là cống ngầm; trường hợp tính toán là mực nước sông thấp nhất kiểm tra 

ở chế độ khai thác.  

11.2.17. Bố trí cửa van, khe phai  

Cửa van đóng mở để điều chỉnh lưu lượng và mực nước hạ lưu, đồng thời để đóng ngăn lũ khi cần 

thiết. Cửa van có thể bố trí sau lưới chắn rác. Việc lựa chọn kết cấu công trình và thiết bị kéo cửa 

van, cánh phai và lưới vớt rác phải căn cứ vào lực nâng tính toán, tốc độ nâng tính toán, kích thước 

của khoang cống và các điều kiện có liên quan.  

Phai dùng để đóng cống khi cần sửa chữa hoặc khi cửa van có sự cố. Khe phai có thể bố trí trước 

cửa van và lưới chắn rác. Có thể dùng phai một hàng hoặc hai hàng; ngày nay thường dùng phai 

một hàng với tấm phai bằng kim loại.  

11.2.18. Lưới chắn rác và hình thức vớt rác  

Kích thước khe lưới chắn rác thường lấy từ 1  6 cm theo chiều ngang và 35  40 cm chiều đứng; 

các thanh ngang không được cản trở lược cào rác. Ở các trạm bơm cấp nước sinh hoạt, có thể bố 

trí có 2 lớp lưới chắn rác, gồm lưới chắn rác thô và lưới chắn rác nhỏ với khe lưới hẹp hơn. Kích 

thước khe lưới còn phải phù hợp với khả năng cho rác đi qua của máy bơm.  

Tính toán ổn định của lưới chắn rác theo mức chênh mực nước trước và sau lưới chắn rác với tiết 

diện các lỗ lưới bị lấp vít tới 25% hoặc hơn thế khi nhiều rác.  

Lưới chắn rác nên bố trí phía ngoài tường ngực hoặc tường công trình để thuận tiện cho việc cào 

rác. Lưới chắn rác được đặt nghiêng một góc 70  80o so với đường nằm ngang. Nhưng khi trụ pin 

quá cao, có thể bố trí lưới chắn rác thẳng đứng để không làm tăng kích thước công trình.  

Nếu ở công trình lấy nước không bố trí lưới chắn rác, hoặc có bố trí nhưng lượng rác và tính chất 

của rác đến nhà máy bơm vẫn ảnh hưởng đến sự làm việc của máy bơm thì phải bố trí lưới vớt rác 

riêng cho các máy bơm ở bể hút.  

Khi lượng rác nhiều hoặc rác quá bẩn, nên bố trí công trình chắn rác xa nhà máy bơm. Công trình 

vớt rác này được đặt ở một vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc việc vớt rác và vận chuyển rác đi; 

đồng thời, đoạn dòng chảy sau công trình vớt rác đến các máy bơm được thuận lợi. Khoảng cách 

từ lưới vớt tới miệng ống hút của máy bơm nên lấy khoảng không nhỏ hơn (1,5÷2)B, trong đó B là 

chiều rộng của bể tập trung nước.  

Nên dùng máy vớt rác cơ giới tự động hoặc bán tự động; hình thức vớt rác thủ công chỉ nên áp 

dụng đối với công trình lấy nước và trạm bơm nhỏ.  
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11.2.19. Trong điều kiện lượng bùn cát quá lớn, lưu lượng yêu cầu nhỏ, thì dùng phương án bố trí 

công trình lấy nước kiểu gầu (hình 11.5). Khi lượng bùn cát đáy lớn dùng kiểu gầu phía dưới, để 

rửa bùn cát lắng đọng nên thiết kế theo kiểu tự rửa.  

 







 

Hình 11.5. Các sơ đồ công trình lấy nước kiểu gầu đào  

a. Công trình lấy nước kiểu gầu xây nhô ra sông;  

b. Công trình lấy nước kiểu gầu xây lấn vào bờ  

1. Lấy nước phía trên; 2. Lấy nước phía dưới; 3. Lấy nước cả hai phía;  

4. Công trình lấy nước; 5. Các dòng đáy; 6. Các dòng mặt.  

 

Vận tốc dòng chảy vào gầu nên lấy trong phạm vi 0,05  0,3 m/s. Khi mực nước nhỏ nhất, vận tốc 

đó có thể lớn hơn nhưng không được vượt quá vận tốc nước chảy trong sông. Cao trình đáy gầu 

được xác định từ mực nước tính toán nhỏ nhất với lưu lượng tính toán, nhưng chú ý đào sâu thêm 

cho phần chứa bùn cát lắng đọng. Cần tính toán xác định được chu kỳ nạo vét bùn cát trong gầu và 

lượng thể tích bùn cát mỗi lần nạo vét.  

Góc dẫn nước vào gầu lấy nước phía trên α không lớn hơn 300, trường hợp không thể bối trí được 

như vậy α có thể đến 600.  

Khi hàm lượng bùn cát lớn ( ≥ 5 kg/m3) và độ sâu ở phần vào gầu không lớn lắm thì phải dự kiến 

làm cống điều tiết, cống này cho phép tạo nên ngưỡng phụ khi thả phai.  

Thành gầu có thể tạo bằng mái đất nghiêng; hoặc phía trong bờ là mái đất nghiêng, phía ngoài 

sông là tường bê tông cốt thép hay tường đá xây. Khi chiều cao từ đáy gầu đến đỉnh gầu lớn cần 

xem xét giải pháp tạo gầu bằng cừ ván bê tông cốt thép hoặc cừ ván thép...  
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11.3. Công trình lấy nước từ hồ chứa 

11.3.1. Khi xây dựng các công trình lấy nước cho trạm bơm ở hồ chứa cần nghiên cứu những vấn 

đề sau:  

- Thời gian bồi lắng hồ chứa, chế độ chuyển động của bùn cát;  

- Độ dao động của mực nước trong hồ;  

- Các điều kiện địa chất nền, vấn đề bồi lắng, xói lở bờ;  

- Độ lớn của sóng và hướng gió chủ đạo v.v...  

11.3.2. Chọn vị trí công trình lấy nước  

Khi lượng bùn cát nhiều và độ dao động mực nước nên bố trí công trình lấy nước gần đập trong 

vùng chịu tác động của cửa xả bùn cát của hồ. Nếu độ dao động mực nước hồ nhỏ thì bố trí công 

trình lấy nước ở phía thượng lưu đập. Nếu độ dao động mực nước hồ lớn thì bố trí công trình lấy 

nước ở hạ lưu đập, khi đó dẫn tới nhà máy bơm bằng các ống đặt trong thân đập làm bằng bê 

tông cốt thép hoặc thép; cũng có thể lợi dụng đường ống tháo bùn cát đáy của hồ để làm đường 

ống dẫn tới nhà máy, nhưng khi xả bùn cát đáy cho hồ trạm bơm sẽ phải ngừng làm việc. Có thể 

bối trí nhà máy bơm kết hợp với đập hoặc ở trong trụ pin (mố bên) của đập nếu việc kết hợp là có 

lợi về kinh tế - kỹ thuật.  

Không nên đặt công trình lấy nước ở thượng nguồn của hồ chứa vì ở đây bùn cát lắng đọng mạnh, 

cũng như ở những nơi có thể bị bồi thành các doi phù sa tách ra khỏi hồ chứa. Tuy nhiên, khi xác 

định được thời gian bồi lắng là dài và bùn cát lắng đọng ở phía nước đổ vào hồ không nhiều, thì 

công trình lấy nước và trạm bơm nên ưu tiên bố trí ở vị trí bờ hồ gần khu phục vụ của trạm bơm để 

giảm bớt khối lượng kênh hoặc đường ống dẫn nước chính tới khu phục vụ.  

Nên chọn các vị trí mà ở đó có tác dụng sóng nhỏ nhất; cần tính đến lực gió, hướng của gió.  

Khi lưu lượng thiết kế trạm bơm nhỏ, cần xem xét giải pháp trạm bơm di động trên đường ray nếu 

phù hợp.  

11.3.3. Các yêu cầu thiết kế đã trình bày ở phần công trình lấy nước ở từ sông (xem 11.2) đều có 

thể áp dụng cho công trình lấy nước ở hồ chứa.  

11.4. Công trình lấy nước trên kênh 

Các yêu cầu thiết kế đã trình bày ở phần công trình lấy nước ở từ sông (xem 11.2) đều có thể áp 

dụng cho công trình lấy nước từ kênh.  

Thông thường, dòng chảy của kênh được điều tiết một cách chủ động, nên chế độ thủy văn của 

kênh ít phức tạp hơn so với của sông; do đó công trình lấy nước từ kênh thường là đơn giản hơn.  

Các công trình lấy nước trên kênh thường được kết hợp với nhà máy bơm; công trình lấy nước 

đồng thời là công trình tập trung nước xây liền với nhá máy.  
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Đối với các trạm bơm lớn, công trình lấy nước trên kênh cần có trụ pin, trên trụ pin bố trí lưới chắn 

rác, cửa van, cửa phai sửa chữa. Đối với trạm bơm nhỏ, công trình lấy nước thường không xây trụ 

pin, ống hút máy bơm lấy nước thẳng từ bể tập trung.  

Ở trạm bơm nhỏ làm việc theo mùa, có thể tháo cạn kênh dẫn được, để đơn giản có thể không đặt 

phai sửa chữa.  

11.5. Công trình chắn cá  

Đối với các công trình lấy nước từ các sông hồ có nuôi trồng thủy sản, cần bố trí thiết bị bảo vệ cá 

như một bộ phận của công trình lấy nước, hoặc dưới dạng công trình bảo vệ riêng biệt trên các 

kênh dẫn nước tới.  

Lưới chắn cá có các lỗ hoặc khe lưới rộng từ 3 ÷ 4 mm, đặt trước các cửa lấy nước. Vận tốc dòng 

chảy lớn nhất cho phép ngay tại vị trí ngay trước lưới là 0,1 m/s, và qua lỗ hoặc khe lưới là 0,25 m/s.  

Các thông số của công trình và thiết bị chắn cá cần có sự tham gia của người sở hữu khu nuôi cá 

đó. Khi cần có thể phải nghiên cứu về đặc trưng thủy sản, ngư học của vùng công trình lấy nước.  

12. Công trình dẫn nước tới trạm bơm  

12.1. Các quy định chung dẫn nước từ công trình tới trạm bơm  

12.1.1. Công trình dẫn nước tới nhà máy bơm dùng để nối công trình lấy nước hoặc nguồn nước với 

nhà máy bơm, được xây dựng khi bố trí nhà máy bơm tách rời với công trình lấy nước hoặc khi bố trí 

nhà máy bơm cách xa bờ nguồn nước. Công trình dẫn nước có thể là kênh hở hoặc đường ống ngầm.  

12.1.2. Tính toán và thiết kế công trình dẫn nước phải tuân thủ các các tiêu chuẩn thiết kế hiện 

hành và các lý thuyết về thuỷ lực, kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật công trình thủy v.v... có liên 

quan. Trong tài liệu này chỉ giới thiệu những yêu cầu riêng khi thiết kế công trình dẫn nước có 

xét tới điều kiện làm việc của máy bơm.  

12.1.3. Công trình dẫn nước tới nhà máy bơm cần bảo đảm các yêu cầu: 

- Phù hợp với biểu đồ lấy nước của trạm bơm; 

- Chế độ làm việc của công trình lấy nước phù hợp với đặc tính máy bơm;  

- Phù hợp với điều kiện thay đổi của mực nước nguồn hoặc điều kiện khống chế mực nước lưu 

lượng của công trình lấy nước.  

- Vận tốc dòng chảy phải đảm bảo điều kiện không bồi lắng và không xói lở, đồng thời tổn thất thủy 

lực dọc đường và cục bộ trên công trình dẫn nước nhỏ để nhà máy bơm không phải đặt sâu và tiết 

kiệm năng lượng bơm.  

12.1.4. Lựa chọn hình thức công trình dẫn nước  

12.1.4.1. Chọn công trình dẫn nước là đường ống khi độ dao động mực nước nguồn lớn mà bãi 
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sông không thể bố trí nhà máy bên bờ sông vì bị ngập lũ, địa chất tuyến dẫn nước xấu, nước 

nguồn chứa nhiều bùn cát, có đường giao thông ở bên trên, cần tiết kiệm đất mặt... và giải pháp 

đường ống là kinh tế hơn so với giải pháp kênh dẫn.  

12.1.4.2. Chọn công trình dẫn nước là kênh hở khi độ dao động mực nước nguồn nhỏ và thay đổi 

không đột ngột, địa chất tuyến dẫn nước tốt chi việc làm kênh, nước nguồn chứa ít bùn cát... và giải 

pháp kênh hở là kinh tế hơn so với giải pháp đường ống.  

12.1.4.3. Khi chưa rõ hình thức công trình dẫn nước nào là tốt hơn thì nên so sánh kinh tế để luận 

chứng và quyết định.  

12.1.5. Đối với kênh dẫn nước là kênh chính của hệ thống tiêu, nên tính tới giải pháp có hồ điều 

hòa; khi đó đoạn kênh dẫn từ hồ điều hòa đến trạm bơm cần được thiết kế để có thể rút nước hồ 

đến độ sâu nhỏ nhất trong hồ; cần tính toán thủy lực hệ thống tiêu để xác định rõ về sự phối hợp 

làm việc giữa các công trình trạm bơm, hồ điều tiết và kênh dẫn để xác định các thông số thiết kế 

của các công trình này.  

12.1.6. Cần bố trí công trình khống chế mực nước và điều tiết lưu lượng ở đầu công trình dẫn nước 

bằng kênh hở cho những trường hợp sau:  

- Khi chiều dài kênh dẫn lớn, không có tràn xả nước sự cố để tránh hiện tượng tràn kênh;  

- Kênh phải tháo cạn để sửa chữa, nạo vét;  

- Hàm lượng bùn cát ở nguồn nước quá lớn.  

12.2. Công trình dẫn nước là đường ống dẫn nước có áp  

12.2.1. Đường ống dẫn nước có áp được đặt dốc xuống về phía nhà máy bơm (ngược với ống hút 

của máy bơm).  

12.2.2. Đường dẫn nước được sử dụng để chuyển bất kỳ lưu lượng nào với bất kỳ dao động mực 

nước nào ở nguồn nước.  

12.2.3. Ở các trạm bơm có lưu lượng lớn và trung bình, đường ống dẫn nước được làm bằng bê tông 

cốt thép. Các trạm bơm nhỏ có thể dùng đường ống dẫn nước bằng thép hoặc chất dẻo.  

12.2.4. Đường ống dẫn nước tới nhà máy bơm bằng bê tông cốt thép làm thành một khung hộp liền 

khối có nhiều ngăn với số ngăn thường bằng số máy bơm; tuy nhiên, cũng có thể làm từng đường 

ống riêng biệt.  

12.2.5. Trước nhà máy bơm bố trí giếng để kiểm tra; từ giếng đó với các đường ống dẫn riêng biệt 

sẽ dẫn nước vào các máy bơm.  

12.2.6. Tiết diện của ống dẫn nước cũng chọn như đối với ống đẩy, cần chú ý khi chọn tốc độ lớn 

sẽ gây ra tổn thất lớn trên đường ống, vì vậy máy phải đặt chìm quá sâu, làm tăng vốn đầu tư xây 

dựng nhà máy và tốn thêm năng lượng bơm. Vận tốc dòng chảy trong đường ống dẫn nước 

thường lấy từ 1,5  2,5 m/s.  
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12.2.7. Đường ống dẫn nước phải được thiết kế với vận tốc và độ dốc thích hợp để loại trừ khả 

năng đọng khí hoặc lắng đọng bùn cát trong ống.  

12.2.9. Đường đặt ống dẫn nước phải chôn sâu trong đất từ 0,5 ÷ 1 m thấp hơn cao trình xói đất có 

thể xảy ra. Ống dẫn nước phải được đặt trên nền chắc chắn để loại trừ khả năng bị lún quá mức 

cho phép. Nếu đất nền yếu cần phải có giải pháp xử lý nền. Cần đặc biệt chú ý bảo vệ ống dẫn 

nước ở trong vùng có tác dụng của sóng. Những ống dẫn nước đặt ở lòng sông phải kiểm tra 

chống đẩy nổi.  

12.2.10. Cần bố trí các giếng kiểm tra để có thể sửa chữa, vạo vét và các xử lý kỹ thuật khác khi 

cần thiết. Các đường ống dẫn nước của các trạm bơm kiểu lòng sông phải thiết kế có lối vào trong 

để kiểm tra và sửa chữa thường xuyên.  

12.2.9. Khi có luận chứng riêng, có thể thiết kế các đường ống dự phòng hoặc đặt các ống dẫn 

nước trong các hành lang riêng. Kích thước của hành lang lấy theo điều kiện đảm bảo được việc 

sửa chữa ống, từ thành ống đến tường và đáy hành lang lấy bằng 0,5 m; bề rộng đường đi lại 

không nhỏ hơn 0,7 m, chiều cao đường đi lại chỗ nhỏ nhất là 1,7 m. Lối ra của hành lang thông với 

nhà trạm phải được đóng kín bằng cửa không rò nước.  

12.3. Công trình dẫn nước là đường ống dẫn nước không áp  

12.3.1. Các yêu cầu thiết kế đường ống dẫn nước có áp cũng được áp dụng cho đường ống dẫn 

nước không áp. Tuy nhiên, ở các điều sau là những quy định riêng cho thiết kế đường ống dẫn 

nước không áp.  

12.3.3. Đường dẫn nước không áp có thể sử dụng để chuyển lưu lượng nước lớn hơn 5 m3/s và 

dao động mực nước không lớn. Đường ống dẫn nước cần thiết kế có độ dốc không đổi, dốc xuống 

về phía trạm bơm. Với mọi chế độ khai thác, khoảng cách giữa mực nước lớn nhất có thể xảy ra và 

đỉnh vòm ống không nhỏ hơn 0,2 m.  

12.3.3. Vận tốc của dòng chảy trong đường ống dẫn nước không áp không nhỏ hơn 0,7 m/s.  

12.4. Công trình dẫn nước là đường ống dẫn nước chân không  

12.4.1. Các yêu cầu thiết kế đường ống dẫn nước có áp cũng được áp dụng cho đường ống dẫn 

nước chân không. Tuy nhiên, ở các điều sau là những quy định riêng cho thiết kế đường ống dẫn 

nước chân không.  

12.4.2. Trường hợp cần thiết mới sử dụng ống dẫn nước kiểu chân không ở các công trình lấy 

nước và phải luận chứng được việc sử dụng các loại đường dẫn nước khác là không kinh tế bằng.  

12.4.3. Ống dẫn nước kiểu chân không được phải thiết kế dốc lên liên tục với độ dốc đỉnh ống 

không nhỏ hơn 0,005 tại bất cứ vị trí nào trên tuyến ống.  

12.4.4. Ống dẫn nước chân không phải được thiết kế bằng ống thép hoặc ống chất dẻo. Đường 

kính ống có thể đến 1400 mm; khi sử dụng ống có đường kính lớn hơn phải có luận chứng riêng.  
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12.4.5. Độ cao chân không tính toán trong ống không được vượt quá 6 m cột nước.  

12.4.6. Cần đảm bảo thành ống được kín hoàn toàn để không khí không lọt vào đường ống.  

12.5. Công trình dẫn nước là kênh hở  

12.5.1. Kênh dẫn loại tự điều tiết  

12.2.5.1. Kênh dẫn tự điều tiết là kênh có đường bờ kênh nằm ngang, được dùng khi kênh ngắn. 

Khi trạm bơm không làm việc (Qb = 0) thì mực nước trong kênh là đường nằm ngang và ngang với 

mực nước ở nguồn nước. Khi trạm bơm làm việc, đường mực nước trong kênh có thể là dạng 

đường dòng đều, đường nước dâng, hay đường nước đổ tùy theo lưu lượng bơm.  

12.2.5.2. Khi thiết kế kênh có đường nước đổ, cần có biện pháp thích hợp để khống chế mực nước 

cuối kênh (tại bể hút trạm bơm) không xuống thấp hơn mực nước nhỏ nhất thiết kế ở bể hút nhằm 

bảo vệ máy bơm.  

12.2.5.3. Về nguyên tắc, không cần bố trí công trình điều tiết ở đầu kênh. Tuy nhiên, nếu cần chặn 

nước khi nạo vét sửa chữa kênh, hoặc khi mực nước nguồn dâng cao hơn mức thiết kế thì vẫn bố 

trí công trình chắn nước ở đầu kênh.  

 

 

Hình 12.1. Kênh dẫn tự điều tiết  

 

12.5.2. Kênh dẫn loại không tự điều tiết  

12.2.5.1. Kênh không tự điều tiết là kênh có đường bờ kênh song song với đáy kênh và dốc xuống 

về phía trạm bơm. Đường mực nước trên kênh được thiết kế để luôn luôn thấp hơn đường bờ 

kênh một độ cao an toàn chống tràn bờ.  

12.2.5.2. Cần bố trí công trình điều tiết ở đầu kênh để khống chế mực nước trong kênh phù hợp với 

mực nước nguồn và chế độ làm việc của trạm bơm. Cần dự kiến biện pháp phối hợp làm việc giữa 

trạm bơm với cửa lấy nước, nhất là khi mực nước nguồn hoặc lưu lượng bơm thay đổi nhiều và nhanh.  

12.2.5.3. Nên bố trí tràn sự cố ở cuối kênh để đề phòng trường hợp ngừng máy đột ngột, nước 

trong kênh dâng lên cao khi cống điều tiết chưa đóng kịp.  

12.2.5.4. Nên dùng lưu lượng lớn nhất trong đường quá trình lưu lượng yêu cầu để thiết kế kênh ở 

trạng thái chảy đều. Nếu không bơm với lưu lượng lớn nhất của biểu đồ cung cấp nước thì cần 
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phải xét điều kiện phối hợp làm việc giữa kênh dẫn và trạm bơm. 

  

 

Hình 12.2. Kênh dẫn không tự điều tiết 
 

13. Bể tập trung nước trước nhà máy bơm  

13.1. Khái niệm  

Khi dẫn nước đến nhà máy bằng kênh dẫn, phần nối tiếp giữa kênh dẫn với nhà máy cần được mở 

rộng và độ dốc tăng lên để bảo đảm độ ngập ống hút dưới mực nước thấp nhất được gọi là bể tập 

trung nước hay bể hút.  

13.2. Thiết kế bể tập trung nước  

13.2.1. Tường cánh  

Nối tiếp giữa mái nghiêng của bể với công trình lấy nước trước nhà máy bơm bằng tường cánh 

nghiêng 45o với mép trong trụ biên.  

Nếu kênh dẫn có hệ số mái m = 0 (mái kênh là tường bê tông thẳng đứng) thì không có tường cánh này.  

13.2.2. Đoạn dốc  

Độ dốc đáy bể tập trung nên lấy khoảng ib = 0,2  0,25, không nên làm dốc toàn bộ đoạn mở rộng 

vì không có lợi về mặt thuỷ lực.  

Đáy mái dốc bể tập trung nên thiết kế thành một đường thẳng trên bình đồ, nối đáy của mái kênh 

dẫn nước với mặt trong của trụ biên công trình lấy nước.  

Chiều dài đoạn dốc được tính theo công thức:  

   dk db
d

b

Z Z
L

i

−
=                (13.1)  

13.2.3. Đoạn mở rộng  

Đường đáy bể tập trung nên thiết kế thành một đường thẳng trên bình đồ, nối đáy của mái kênh 

dẫn nước với mặt trong của trụ biên công trình lấy nước.  

Góc tâm mở rộng α của bể:  
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 vk = 0,5 ÷ 0,7 m/s  thì lấy α = 45o ÷ 40o  

 vk = 0,7 ÷1,0 m/s  thì lấy α = 40 ÷ 30 o  

 (Không nên lấy α lớn hơn sẽ làm cho vận tốc ở cửa vào máy bơm phân bố không đều).  

Chiều dài đoạn dốc được tính theo công thức:  

   t k
mr

B B
L cot g

2 2

− 
=              (13.2)  

Lưu ý rằng, ngay trước đầu trụ pin không nên thiết kế một đoạn bể hút hình chữ nhật, vì như vậy sẽ 

làm cho diện tích của các vùng nước quẩn tăng lên. 

 

 

Hình 12.3. Sơ đồ bể tập trung nước  
 

13.2.4. Chiều dài tuyến lấy nước  

Cần giảm đến mức tối thiểu chiều dài tuyến lấy nước; tỷ số giữa chiều dài tuyến lấy nước Bt và 

chiều rộng đáy kênh dẫn Bk được khống chế như sau: 
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   t

k

B
4

B
                 (13.3)  

Để giảm Bt, ở trạm bơm kiểu khối tảng và kiểu buồng ướt có thể xây các trụ pin đầu chụm lại; ở 

trạm bơm kiểu buồng khô và kiểu móng tách rời có thể chụm các miệng ống hút lại gần nhau.  

13.2.5. Chiều dài trụ pin 

Chiều dài của trụ pin tính từ đầu trụ pin tới miệng vào ống hút lấy bằng 2Dv, trong đó Dv là đường 

kính miệng vào ống hút. Ngoài ra, chiều dài này cần đủ để bối trí các thiết bị (van, phai, lưới chắn 

rác...).  

Khi bể tập trung nhỏ, thường không có trụ pin, phải lấy khoảng cách giữa tâm các miệng vào ống 

hút lấy lớn hơn hoặc bằng 2Dv.  

Cửa vào ống hút phải thiết kế cho đều đặn, tốt nhất là dùng tiết diện chữ nhật, mặt bên làm sát mép 

tường trụ pin của công trình lấy nước. Mép trên miệng ống hút nên lượn tròn.  

13.2.6. Nên gia cố mái và đáy bể hút và có thiết bị thoát nước.  

14. Ống đẩy áp lực  

14.1. Các quy định chung  

14.1.1. Ống đẩy của trạm bơm là công trình chuyển nước có áp từ nhà máy lên bể xả hoặc vào một 

đường ống khác. Ống đẩy thường được phân loại theo nhiều cách như sau:  

- Theo vật liệu xây dựng, có ống bê tông cốt thép, thép, gang, chất dẻo, cao su, v.v...  

- Theo áp lực làm việc của ống, có loại làm việc với áp lực thấp (dưới 20 m cột nước), với áp lực 

trung bình (20  50 m cột nước), với áp lực cao (từ 50 m cột nước trở lên).  

- Theo cách đặt ống, có ống chôn dưới đất và ống lộ thiên.  

- Ngoài ra có khi còn phân loại theo chức năng làm việc của đường ống, chính hoặc phụ...  

14.1.2. Khi thiết kế hệ thống đường ống đẩy, thường tiến hành theo những nội dung sau: 

- Chọn tuyến đường ống và định vị trí các bệ đỡ và bệ néo;  

- Chọn vật liệu làm ống;  

- Xác định đường kính kinh tế và chọn số đường ống;  

- Bố trí các thiết bị trên đường ống;  

- Kiểm tra áp lực nước va;  

- Thiết kế đường ống, các chỗ nối tiếp đường ống và bệ néo bệ đỡ ống.  

14.1.3. Thiết kế các đường ống đẩy theo các lý luận về thủy lực, cơ học kết cấu, kết cấu công trình, 

địa kỹ thuật... và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan cũng như các tài liệu chuyên khảo, phụ 
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thuộc vật liệu làm ống và áp lực làm việc của đường ống, có chú ý đến chức năng làm việc của 

đường ống trong trạm bơm.  

14.2. Chọn tuyến đường ống đẩy 

14.2.1. Tuyến đường ống đẩy phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Tuyến thẳng nhất, có số chỗ ống ngoặt ít nhất trên mặt bằng cũng như trên mặt cắt đứng theo 

chiều dài ống đẩy.  

- Điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn tốt.  

- Có thể đi lại thi công được và có thể thi công cơ giới được nhiều nhất.  

- Ống được bảo vệ không bị nước mưa xói lở nền và việc bảo vệ được nhà máy và các công trình khác 

nếu ống bị vỡ.  

14.2.2. Neo ống đẩy  

Bố trí bệ néo ở những chỗ trục ống đẩy đổi hướng. Có loại bệ là bê tông ôm chặt lấy ống; có loại bệ 

cho ống đặt lên và dùng các vòng đai kim loại gắn chặt vào bệ. Bệ néo chịu lực dọc trục ở đoạn 

ống thẳng do tác đông của các yếu tố: nhiệt độ, lực ma sát của nước với thành ống, trọng lượng 

ống, lực ly tâm do ống ngoặt gây ra v.v...  

Thông thường khi đặt ống, cần chia thành từng đoạn, giữa hai bệ néo đặt mối nối co dãn vì nhiệt 

đặt vào một bệ néo, còn bệ kia ống được néo chặt vào bệ, như vậy có được ống tĩnh định.  

Khi thiết bị co dãn vì nhiệt đặt ở gần bệ phía trên thì ống đẩy ở dạng “đứng”, còn khi bố trí thiết bị 

co dãn gần bệ dưới thì, ồng ở dạng “treo”.  

Bệ trung gian chịu lực ngang tác động vào ống và lực ma sát vì nhiệt độ có thể sẽ làm ống xê dịch. 

Dạng đơn giản nhất của bệ trung gian là dạng yên ngựa, ôm ống một góc tâm từ 90o  120o. Để 

giảm ma sát, nên đặt đệm ở dưới ống. Nhược điểm của loại này là tạo nên ứng lực cục bộ ở chỗ 

tiếp giáp bệ với thành ống vì lực ma sát. Ngoài ra khi trượt trên bệ, ống bị mài mất sơn và bị rỉ nếu 

là ống thép, ống sẽ bị xước nếu là ống chất dẻo; do đó thường dùng bệ yên ngựa khi ống có 

đường kính nhỏ (D0 < 1000 mm).  

Đối với những ống đẩy có đường kính lớn hơn, dùng bệ “đu đưa” hoặc bệ đỡ có con lăn và có vòng 

đai cứng ôm lấy ống. Vòng đai cứng làm tăng độ cứng của đường ống, cho phép tăng khoảng cách 

giữa hai bệ, giảm số lượng bệ. Bệ được làm bằng bê tông cốt thép, đai thép đặt lên hai trụ đỡ bằng 

con lăn quay được.  

Khoảng cách giữa các bệ trung gian xác định theo tính toán, coi như dầm nhiều nhịp liên tục, chiều 

dài mỗi nhịp thường từ 4 ÷ 7 lần đường kính ống. 

14.2.3. Khi không có bệ néo, độ dốc cho phép đặt ống xác định theo công thức: 

  
f

m tg
k

=  =                (14.1)  



TVVN 8423 : 2020 

103 

 

và cần đảm bảo điều kiện:  

  m tg                 (14.2)  

trong đó:  

 m - Độ dốc của nền đặt ống đẩy;  

  - Góc dốc nền đặt ống so với mặt nằm ngang;  

  - Góc ma sát trong của đất nền đặt ống đẩy;  

 f - Hệ số ma sát của vật liệu ống với đất nền ướt, trị số này xác định theo thí nghiệm, nếu 

không có thí nghiệm thì tạm lấy theo bảng 14.1 dưới đây;  

 k - Hệ số an toàn ổn định trượt, lấy theo quy định tiêu chuẩn hiện hành và không nhỏ hơn 1,1.  

Bảng 14.1. Hệ số ma sát f gữa các bề mặt  

Đặc tính của mặt tiếp xúc trượt Hệ số ma sát f 

Đá xây hoặc bê tông với nền đất khô cứng 0,6 ÷ 0,65 

Đá xây hoặc bê tông với đắt sét ẩm 0,3  

Đá xây hoặc bê tông với đất dét ướt  0,2 

Đá xây hoặc bê tông với cát khô  0,5 ÷ 0,55 

Đá xây hoặc bê tông với cát ướt  0,4 ÷ 0,45  

Đá xây hoặc bê tông với đất thịt khô  0,4 ÷ 0,45  

Đá xây hoặc bê tông với đất thịt ướt  0,25  

Đá xây hoặc bê tông với đất pha cát khô  0,45 ÷ 0,50  

Đá xây hoặc bê tông với đất pha cát ướt  0,35  

Thép với thép có bôi trơn ít  0,15  

Thép với gang có bôi trơn ít 0,15 

Thép với đá có bôi trơn ít 0,40 ÷ 0,45 

 

14.2.4. Độ dốc đặt ống thép không có bệ néo không nên đặt 1:3. Ống kim loại có bệ néo có thể đặt 

với bất cứ độ dốc nào.  

14.2.5. Tránh đặt ống đẩy ở chỗ đất lún và sườn dốc có nguy cơ sạt lở. Ống bê tông cốt thép và 

ống kim loại có đường kính nhỏ hơn 3 m phải được phủ đất để bảo vệ ống, gặp chỗ đất lún phải để 

cho khi lún đã căn bản ổn định mới phủ đất.  

14.2.6. Không được đặt ống trên lớp đá đệm, gạch đệm, hoặc các lớp đệm cứng khác. Nếu phải 

đặt ống đẩy trên nền đá thì phải lót một lớp cát san bằng hoặc lớp đất mềm dày từ 15 cm trở lên, 

không có đá to lẫn vào.  

14.3. Vật liệu làm ống  

Có thể chọn vật liệu làm ống như sau:  
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- Đường ống thép có thể dùng với bất kỳ áp lực và đường kính nào.  

- Nên dùng ống đẩy bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ khi đường kính ống lớn hơn 1,5 m và chịu áp 

lực nhỏ hơn 40  50 m cột nước.  

- Có thể dùng ống đẩy bằng bê tông cốt thép đúc sẵn khi đường kính ống từ 0,6  1,5 m và áp lực 

làm việc dưới 100 m cột nước.  

- Đường ống gang có thể dùng với áp lực đến 60 m cột nước và đường kính đến 1400 mm.  

- Đường ống bằng chất dẻo có thể dùng từ áp lực thấp đến áp lực trung bình, tùy theo loại chất 

dẻo. Ngày nay ống HDPE đang ngày càng được sử dụng nhiều, có các cấp áp lực từ PN6 tới 

PN32, đường kính danh nghĩa từ DN16 tới DN1600 hoặc lớn hơn tùy theo nhu cầu.  

- Ngoài ra, có thể dùng ống đẩy bằng cao su, vải bạt... khi đường kính ống và cột nước làm việc thấp.  

14.4. Xác định đường kính kinh tế và số đường ống  

14.4.1. Khi chiều dài đường ống tính từ nhà máy đến bể xả nhỏ hơn 100 m thì nên chọn mỗi máy 

bơm vào một ống đẩy là tốt hơn cả. Khi chiều dài đường ống hơn 300 m nên ghép nối đường ống 

đẩy làm việc song song. Khi chiều dài đường ống từ 100  300 m cần dựa vào tính toán so sánh 

kinh tế mà quyết định.  

14.4.2. Xác định đường kính kinh tế của ống đẩy  

Để xác định đường kính kinh tế của đường ống, cần đưa ra nhiều phương án đường kính khác 

nhau, rồi sử dụng một hoặc một số chỉ tiêu kinh tế đã biết để tìm ra phương án đường kính tốt nhất.  

Có thể lấy chỉ tiêu đánh giá là chi phí quản lý nhỏ nhất cho 1 m đường ống:  

  C = a×E + b×Cxd → min             (14.1)  

trong đó:  

C - Chi phí quản lý cho 1 m đường ống;  

a - Đơn giá 1 kWh năng lượng tiêu thụ, đ / KWh;  

E - Tổng năng lượng hao tổn hàng năm trên 1 m dài đường ống, KWh;  

Cxd - Chi phí xây dựng 1 mét đường ống, đ;  

b - Tỷ lệ khấu hao hoàn vốn và sửa chữa tính theo phần trăm tiền vốn đầu tư K. 

Tổng năng lượng E được tính theo công thức sau:  

  
nT

3tt
i i20

1tb trb

9,81.h .Q 9,81
E Qdt Q t

K
= 

 
           (14.2)  

trong đó:  

Q - Lưu lượng đường ống, m3/s;  
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htt - Tổn thất cột nước trên 1 m chiều dài đường ống đẩy, m;  

K - Đặc tính lưu lượng đơn vị của ống, m6/s2;  

Qi - Lưu lượng qua ống đẩy trong thời đoạn ti, m3/s;  

n - Số thời đoạn làm việc của đường ống mà mỗi thời đoạn có lưu lượng qua ống là không đổi;  

ƞtb - Hiệu suất của trạm bơm, là tích số của hiệu suất máy bơm, hiệu suất động cơ, hiệu suất 

truyền động và hiệu suất mạng lưới điện, ηtrb = ηb×ηđc×ηtđ×ηm.  

14.4.2. Khi chiều dài đường ống đẩy không dài (≤ 300 m), có thể dùng giá trị trung bình của lưu 

lượng qua ống đẩy Qtb rồi dựa vào các bảng tra sẵn đề xác định Dkt; trong đó lưu lượng trung bình 

qua ống Qtb tính theo công thức:  

  
n

3
3

tb i i3
i 1

1
Q . (Q .t )

T =

=               (14.3)  

hoặc đơn giản hơn có thể lấy lưu lượng trung bình là lưu lượng thiết kế của một ống đẩy.  

14.4.3. Trong thực tế, các trạm bơm tưới tiêu thường có đường ống đẩy ngắn (≤ 100 m), mỗi máy 

bơm có một đường ống riêng lên bể xả; khi đó có thể lấy lưu lượng thiết kế máy bơm, rồi tra bảng 

kinh nghiệm để tìm đường kính kinh tế DKT. Hoặc đơn giản hơn, có thể chọn VKT = 1,5 ÷ 2,5 m/s để 

tính ra DKT.  

14.4.5. Đối với các trạm bơm có bể xả liền nhà máy, đường ống đẩy rất ngắn (≤ 30 m), có thể lấy 

đường kính ống đẩy theo đường kính miệng ra máy bơm.  

14.4.6. Trong mọi trường hợp, vận tốc trong ống đẩy không được lớn hơn 3,5 m/s.  

14.5. Bố trí thiết bị bảo vệ đường ống đẩy  

14.5.1. Trên đường ống đẩy, trong các trường hợp cần thiết phải dự kiến đặt các thiết bị: 

- Các đoạn ống co dãn;  

- Các van hoặc ống xả khí, nạp khí;  

- Các van xả nước;  

- Các van xả cặn;  

- Các thiết bị phòng chống nước va v.v... 

14.5.1. Bố trí van xả khí  

Các van xả khí phải đặt ở vị trí các van nạp không khí và cả ở các điểm nhô lên cao của các đoạn 

cong trên trắc dọc. Có thể không cần thiết đặt van xả khí trong các trường hợp khi chế độ làm việc 

bình thường của đường ống đẩy không khí bảo đảm sẽ bị dòng nước cuốn đi. Đường kính của các 

van thoát không khí phải chọn như sau:  
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- Các ống có đường kính tới 500 mm đường kính van xả 25 mm;  

- Các ống có đường kính bằng và lớn hơn 500 mm, đường kính van xả 50 mm;  

- Có thể tạm thời chưa phải đặt các van xả khí tự động ở một số vị trí, nếu trong quá trình vận hành 

đường ống đẩy, việc xả khí có thể đặt khóa vặn tay để thoát khí.  

14.5.2. Bố trí van xả nước xúc rửa ống  

Đường kính của ống xả nước và nạp không khí phải bảo đảm rút hết nước trong đoạn ống đẩy 

trong khoảng thời gian không quá 2 h.  

Kết cấu ống cấp nước để xúc rửa cặn đường ống đẩy phải bảo đảm khả năng tạo nên vận tốc 

trong đường ống không nhỏ hơn 1,1 vận tốc tính toán tối đa trong đường ống.  

Khi xúc rửa bằng nước và khí nén, vận tốc tối thiểu của hỗn hợp (tại các vị trí có áp lực cao nhất) 

không nhỏ hơn 1,2 lần vận tốc tối đa khi vận hành của ống, lưu lượng nước nên lấy trong phạm vi 

10% ÷ 25% lưu lượng của hỗn hợp nước - khí rửa ống. Nước đã dùng để xúc rửa, nếu cần phải 

dẫn tới sông suối, rãnh, khe gần nhất. Khi không thể dẫn toàn bộ hoặc một phần nước đã dùng để 

xói rửa đi được thì có thể đưa nước đó tự chảy vào giếng rồi bơm đi.  

14.5.1. Bố trí đoạn nối ống co dãn  

Các đoạn ống co dãn cần lắp trên đường ống tại nơi mà các chỗ nối đầu ống không bù được 

chuyển vị dọc của ống do sự thay đổi nhiệt độ của nước, của không khí hoặc của đất: 

- Trên các đường ống trong điều kiện đất nền đặt ống có thể bị lún không đều. 

- Tại các đường ống thép đặt trong tuy nen, trong rãnh hoặc trên giá đỡ: khoảng cách giữa các đoạn 

ống co dãn và các giá đỡ cố định phải được xác định bằng tính toán, có xét đến kết cấu của chúng.  

14.6. Tính toán nước va trong ống đẩy  

14.6.1. Đối với các đường ống ngắn thì không cần thiết tính toán nước va vì áp lực tăng lên không 

đáng kể. Đối với những ống dài, khi thiết kế cần phải tính toán nước va.  

14.6.2. Các tài liệu cần cho việc toán nước va gồm: các mực nước bể hút và bể xả; các số liệu cao 

trình, chiều dài, đường kính, chiều dày thành ống, mô đun đàn hồi vật liệu... của từng đoạn ống; 

đặc tính của các thiết bị trên đường ống (các loại van và thiết bị khác); mô men quán tính của tổ 

máy bơm, cách đóng máy bơm và và thiết bị v.v...  

14.6.3. Tính toán nước va trong ống là rất tỉ mỉ và công phu, cần tính theo những tài liệu chỉ dẫn 

thiết kế riêng. Tuy nhiên, hiện nay đã có các phần mềm về nước va rất thuận tiện cho việc tính 

toán; vì vậy cần được áp dụng để tính toán kiểm tra nước va trên đường ống đẩy.  

14.6.4. Qua tính toán, nếu thấy hiện tượng nước va do ngừng máy bơm đột ngột gây ra áp suất lớn 

và có thể phá hủy ống đẩy hoặc máy bơm, thì cần xác định giải pháp khắc phục thích hợp. Có thể 

như sử một hoặc một số giải pháp sau:  
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- Thay đổi vật liệu hoặc chiều dày thành ống đẩy thích hợp;  

- Lắp van giảm nước va với thời gian đóng (chậm) thích hợp;  

- Lắp van chống hoặc giảm nước va cơ khí;  

- Bố trí bể chống nước va đơn giản;  

- Bố trí bể chống nước va một chiều;  

- Sử dụng bình khí nén;  

- Sử dụng van phá chân không kết hợp van xả khí;  

- Sử dụng bánh đà lắp ở trục động cơ hoặc trục bơm;  

- Sử dụng thiết bị lưu điện v.v...  

Cần đưa ra một số phương án chống nước va, từ đó tính lại bài toán nước va, rồi so sánh kinh tế - 

kỹ thuật mà lựa chọn.  

14.7. Đường ống đẩy bằng thép hàn  

14.7.1. Thành ống thép phải được tính toán đủ độ bền và độ cứng trước khi đặt ống.  

14.7.2. Ở những chỗ ngoặt của đường ống, dùng các ống nối chuyển tiếp với góc ngoặt nhỏ hơn 

15  22,5o; sao cho trục ống quay thành một vòng cung có bán kính lớn hơn 5D0; trong đó, D0 là đường 

kính trong của ống đẩy. Độ hẹp của ống ở chỗ cong không được vượt quá trị số 0,01D0 và ở chỗ đầu 

lắp ráp không quá 0,005D0, khe hở hai đầu ống ở chỗ nối không được quá 1/4 bề dày thành ống. 

Thường được nối các chỗ cong bằng cách hàn đối đầu.  

14.7.3. Ống thép nên được phủ đất rời rồi đầm từng lớp cẩn thận, không được phủ bằng đất sét 

nặng, đất bùn, than bùn và đất thịt đóng cục. 

14.7.4. Các hình thức nối ống  

Có các kiểu nối ống đẩy thép hàn như sau:  

- Nối cứng hai đoạn ống thẳng bằng mặt bích có đệm cao su;  

- Nối mềm bằng mặt bích có đệm cao su;  

- Nối bằng khớp nối chống co dãn nhiệt dạng đĩa hoặc dạng thấu kính. Khớp nối này cho ống xê 

dịch theo phương dọc và phương ngang do biến dạng sinh ra trong một phạm vi tính toán.  

14.7.5. Trạm bơm thuyền dùng ống thép thì phải có mối nối ống dạng khớp cầu; chiều dài một đoạn 

ống (khoảng cách giữa tâm hai khớp cầu) phụ thuộc vào trị số lực cho phép có thể truyền đến mạn 

thuyền phao và độ bền của thành ống. Góc quay của loại khớp cầu là 20o, được chèn bằng cao su 

để chống rò rỉ.  

16.6.6. Khi đặt song song một số đường ống dẫn, khoảng cách giữa bề mặt ngoài của ống cần căn 
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cứ vào các điều kiện thi công, điều kiện bảo vệ ống dẫn kề nhau khi một trong những ống dẫn này 

bị sự cố, tùy thuộc vào loại vật liệu, áp lực bên trong và các điều kiện địa chất, nhưng không được 

nhỏ hơn:  

- Khi đường kính ống tới 300 mm, khoảng cách giữa các ống chọn 0,7 m;  

- Khi đường kính ống từ 400 mm đến 1000 mm, khoảng cách giữa các ống chọn 1,0 m;  

- Khi đường kính ống lớn hơn 1000 m, khoảng cách giữa các ống chọn 1,5 m.  

14.7.7. Ống dẫn bằng thép chôn dưới đất phải có kết cấu toàn hàn, không sử dụng khớp nối, 

chuyển tiếp co dãn nhiệt, không có mố tỳ néo và mố tỳ trung gian. Khi có luận chứng riêng có thể 

đặt các ống co dãn nhiệt tại các vị trí thay đổi đột ngột về nhiệt độ, địa chất, và điều kiện thi công.  

14.7.8. Sự lựa chọn các phương pháp bảo vệ các ống thép chống ăn mòn bên trong và bên ngoài 

phải được luận chứng bằng các tài liệu về tính chất ăn mòn của đất, của nước chuyển trong đường 

ống và cả bằng những tài liệu về khả năng ăn mòn ống do các dòng điện tản trong đất.  

14.7.9. Cần xét đến khả năng độ dày thành ống bị giảm dần theo thời gian do hiện tượng ăn mòn 

hóa học, ăn mòn điện hóa và hiện tượng bị mài mòn cơ học. Có thể lấy tốc độ suy giảm chiều dày 

thành ống thép là khoảng 0,1 ÷ 0,2 mm mỗi năm ở môi trường bình; ở môi trường nước độ ăn mòn 

cao thì cần lấy tốc độ ăn mòn lớn hơn.  

14.8. Đường ống đẩy bằng gang đúc  

14.8.1. Ống gang đúc được sản xuất bằng cách đúc ly tâm theo từng đoạn với chiều dài từ 2  7 m, 

chiều dài tiêu chuẩn thường là 6 m; đường kính ống gang có thể đến 2400 mm, phổ biến từ 80 ÷ 

1200 mm. Phụ tùng tiêu chuẩn nối ống gang được sản xuất bằng cách đúc khuôn. Ống gang dẫn 

nước thường có lớp lót bằng xi măng ở mặt trong. Áp suất làm việc có thể đến 60 m cột nước.  

14.8.2. Các hình thức nối ống gang  

Ống gang được nối bởi nhiều kiểu khác nhau, tuỳ thuộc vào từng điều kiện mà áp dụng cho phù 

hợp. Các mối nối điển hình được minh họa ở hình 14.1.  

Kiểu nối đẩy sập có chèn vòng cao su (hình 14.1-a) đang được dùng rộng rãi nhất. Kiểu này dễ 

dàng lắp ráp và ít bị rò rỉ, có thể cho phép chuyển dịch dọc ống, tuy nhiên không chống lại được lực 

ngang sinh ra tại nơi thay đổi hướng tuyến ống. Mối nối này có thể đổi hướng ống đến 50 tuỳ thuộc 

vào đường kính.  

Mối nối cơ khí với vòng chặn (hình 14.1-b). Vòng chặn không dùng để chống lại lực đẩy dọc, nhưng 

đôi khi dùng cùng với các bó sợi để chuyển lực dọc đến mặt cắt liền kề và tạo ra lực cản lại đất. 

Mối nối này có thể tạo ra góc nghiêng đến 8o tuỳ thuộc vào đường kính.  

Ống nối mặt bích (hình 14.1-c) được tạo ra bằng cách đặt các đầu ống sát nhau và xiết chặt ốc. Mối 

nối này có thể chống lại được cả lực dọc ống và mô men. Mối nối mặt bích khi chôn xuống đất có 

thể bị rỉ và sự lún đất có thể làm hỏng đường ống.  
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Khớp nối cầu linh động (hình 14.1-d) cho phép độ lệch giữa các đoạn lên đến 15o. Vòng đệm cao 

su sẽ đảm bảo kín nước. Loại ống này được sử dụng trong những trường hợp mà sự biến dạng lớn 

dễ xảy ra.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Hình 14.1. Mối nối ống gang  

a- Kiểu đẩy sập; b- Nối cơ khí; c- Nối mặt bích;  

d- Nối cầu; e- Nối đai bán nguyệt; f- Nối rắc co  

 

Mối nối đai bán nguyệt (hình 14.1-e) gồm hai đai nửa vòng tròn được xiết bằng bu lông ôm vòng 

quanh ống. Các đai được gài vào đường rãnh ở cuối ống và thêm vào đó một vòng đệm cao su để 

kín nước. Mối nối này được sử dụng ở những nơi có điều kiện giống như đối với ống nối bích.  

Mối nối kiểu rắc co (hình 14.1-f) bao gồm một vành giữa và hai vành bên cùng ép vào vành giữa. 

Khi siết ốc, hai vành bên ép vào vòng đệm ở dưới vành đai giữa. Cách ghép này cho phép có độ 

quay của rắc co, độ lệch của đường ống và độ di chuyển dọc ống; thường được sử dụng trong 

đường ống nối bằng mặt bích hoặc để làm khớp lắp ráp cho tuyến ống có các mối khác là trên 

tuyến là nối cứng.  

14.8.3. Các hình thức neo ống của ống gang cũng giống như của với ống thép (xem 14.7).  

14.9. Đường đẩy bằng bê tông cốt thép  

14.9.1. Ống đẩy bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ được thiết kế theo các yêu cầu về chịu lực và vể 

độ võng khi làm việc với các tổ hợp tải trọng từ bên trong và từ bên ngoài. Đối với ống đẩy bê tông 

cốt thép, không cho phép xuất hiện vết nứt.  

14.9.2. Ống đẩy bê tông cốt thép đúc tại chỗ khi chiều dày thành ống nhỏ hơn 7 cm đặt một hàng 

cốt thép và khi chiều dày đó lớn hơn 8 cm đặt hai hàng cốt thép.  

Khi đường kính ống đẩy lớn (từ 1,2  1,5 m) nên làm ống đẩy có dạng đáy bằng. Chiều rộng đáy 

ống nên lấy bằng đường kính ngoài hoặc đường kính trong của ống. Dưới đáy ống đẩy đặt một lớp 
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bằng bê tông lót mác 50 ÷1 00, dày từ 0,10 m  0,15 m.  

14.9.3. Chiều dày thành ống, số hiệu bê tông và đường kính cốt thép cần dựa trên tính toán kết 

cấu, đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật, có chú ý tới điều kiện làm việc và tầm quan trọng của đường 

ống. Theo yêu cầu cấu tạo, đường kính cốt thép không nhỏ hơn 6 mm; khoảng cách các vòng thép 

vòng không vượt quá 1,5 bề dày thành ống và không nên ít hơn 6 vòng trên 1 m dài ống đẩy.  

Chiều dày thành ống có thể tính gần đúng theo công thức: 

   = 3,5 + 0,06(D0−15), cm            (14.4)  

trong đó: D0 là đường kính trong của ống.  

14.9.4. Ống bê tông cốt thép phải được phân đoạn được nối với nhau bằng khớp nối chống nhiệt; 

chỗ nào cần thì làm khớp chống lún không đều. Khoảng cách giữa các khớp nối co dãn vì nhiệt nên 

lấy từ 20  30m.  

14.9.5. Có nhiều kiểu nối ống; đối với vùng có nhiệt độ thay đổi lớn nên dùng khớp nối ống kiểu có 

ống lồng bê tông cốt thép, hoặc ống lồng gang có vòng đệm cao su. Đối với vùng có nhiệt độ thay 

đổi ít có thể dùng khớp nối cứng. 

14.9.6. Khi phải nối từ ống đẩy bằng bê tông cốt thép sang ống thép cần có bệ néo.  

14.9.7. Ống đẩy bằng bê tông cốt thép đúc sẵn có thể tiết kiệm cốt thép, giá thành hạ, được dùng 

nhiều ở nhiều loại hệ thống đường ống khác nhau, trong đó có việc làm ống đẩy trạm bơm.  

14.9.8. Ống đẩy bằng bê tông cốt thép trong trạm bơm có thể làm với tiết diện hình chữa nhật. Điều 

đó rất có lợi khi nối tiếp với bể xả trạm bơm và một số vị trí khác. Khi chuyển từ tiết diện tròn sang 

tiết diện hình chữ nhật, trên đoạn chuyển đổi phải giữ cho diện tích tiết diện ống không đổi, góc ở 

tâm của hai thành ống đối diện nhau không lớn hơm 8o, chiều dài đoạn chuyển tiếp giữa tiết diện 

tròn và tiết diện chữ nhật nên lấy lớn hơn 1,5D với D là đường kính ống đẩy tròn. 

14.10. Ống đẩy áp lực bằng chất dẻo HDPE  

14.10.1. Điều kiện áp dụng  

Ống HDPE có thể sử dụng đối với ống đẩy có áp suất làm việc nhỏ và trung bình, cấp áp suất ống 

HDPE là từ PN6 ÷ PN20, cá biệt có thể đến PN32 tùy theo chiều dày thành ống và loại nhựa. 

HDPE. Đường kính ống từ 16 ÷ 1400 mm; tuy nhiên, cũng có thể lớn hơn nữa nhưng ít phổ biến.  

Ống HDPE có nhiều đặc tính hóa học và cơ học thích hợp cho việc làm đường ống dẫn nước. 

Càng nên sử dụng ống HDPE khi ống đẩy làm việc trong môi trường có các chất gây ăn mòn, bởi vì 

HDPE không bị tác dụng hóa học với axit, bazơ, và hầu hết các chất hữu cơ; tuy nhiên, ở nhiệt độ 

cao, nó có thể được hòa tan trong dung môi thơm và Clo. Ống HDPE có thể chịu được tác động 

của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời nên có thể đặt ống lộ thiên.  

HDPE có mật độ cao nhất trong các loại PE, trọng lượng riêng từ 940 ÷ 970 kg / m3; modul đàn hồi 
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khoảng từ 600 ÷ 1500 MPa; chịu nhiệt độ cao đến 120 ÷ 130 °C, chịu nhiệt thấp đến −100 °C. Khi 

ống làm việc với nhiệt độ cao hơn 20 oC cần điều chỉnh giảm áp suất cho phép làm việc của ống 

theo nhiệt độ.  

14.10.2. Đặt đặt ống đẩy HDPE  

Khi chôn ống dưới đất, cần phải đào rãnh. Độ rộng của rãnh được xác định theo đường kính ống 

sao cho thuận tiện cho công tác lắp đặt; đỉnh ống sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,6 m; trường hợp 

chịu tải lớn thì sâu tới 1,2 m. Đáy ống không được đặt trên mặt nền đá cứng hay đá cuội mà phải 

đặt trên lớp cát nền đã được làm phẳng và đầm chặt.  

Khi để ống lộ thiên trên mặt đất cần có các kết cấu đỡ ống, kết cấu này được tính sao cho đảm bảo 

yêu cầu chịu lực theo phương dọc ống, và ống uốn cong với kính không nhỏ hơn 50 lần đường 

kính ống.  

14.19.3. Việc nối ống được thực hiện theo phương pháp hàn nhiệt. Quy trình hàn ống, nhiệt độ đĩa 

hàn, áp lực ép hàn và thời gian các bước trong quy trình hàn phụ thuộc vào đường kính ống, chiều 

dày thành ống và được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của nhà sản xuất ống và máy hàn.  

14.19.5. Độ lệch mối hàn nhiệt cho phép được đo bằng chiều cao của gờ ống nhô lên do với ống 

bên cạnh phải được tuân theo các quy định.  

15. Bể xả của trạm bơm  

15.1. Những vấn đề chung đối với bể xả trạm bơm  

15.1.1. Nhiệm vụ của bể xả  

Bể xả (còn gọi là bể tháo) là công trình nhận nước từ ống xả của trạm bơm. Nhiệm vụ của bể xả 

gồm:  

- Nối tiếp dòng chảy từ ống đẩy với kênh xả phía sau bể xả, bảo đảm dòng chảy vào kênh xả thuận 

dòng và tổn thất thủy lực ít.  

- Phân phối lưu lượng và khống chế mực nước cho các kênh xả.  

- Kịp thời ngăn dòng chảy ngược từ bể xả về ống đẩy khi máy bơm ngừng chạy.  

- Tiêu hao động năng thừa từ miệng ống đẩy ra kênh xả.  

Tùy theo đặc điểm của từng hệ thống mà hình thức bể xả trạm bơm có thể khác đi. Đối với hệ 

thống tưới bằng đường ống, bể xả có thể là điểm bơm nước vào điểm đầu của mạng đường ống 

dẫn nước; đối với trạm bơm cấp I của trạm xử lý nước, bể xả có thể là bể nhận nước, hoặc là dàn 

phun mưa; đối với trạm bơm cấp II của hệ thống cấp nước, bể xả có thể là điểm nhận nước vào 

đường ống chuyển nước; đối với trạm bơm thoát nước thải, bể xả là ngăn tiếp nhận nước thải v.v...  

15.1.2. Phân loại bể xả  
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* Theo cách nối tiếp với kênh tháo, có các loại:  

- Bể xả thẳng dòng: Nối với một kênh xả có trục kênh trùng với trục của bể xả.  

- Bể xả rẽ dòng: Nối tiếp với kênh xả có trục thẳng góc với trục bể xả, áp dụng khi điều kiện địa 

hình không thuận lợi.  

- Bể xả phân dòng: Nối tiếp với nhiều kênh xả, thường gặp khi trạm bơm phụ trách nhiều khu tưới 

khác nhau.  

* Theo vị trí và cách nối tiếp với nhà máy bơm, có các loại:  

Có các loại bể xả hay xa nhà máy, gần nhà máy, hay liền với nhà máy. Bể xả xây liền nhà máy, sử 

dụng khi trạm bơm có cột nước thấp, mực nước bể xả thấp hơn cao trình mực nước bể xả.  

* Theo phương pháp ngắt dòng chảy trở lại ống đẩy, có các loại:  

- Bể xả có nắp ống đẩy đóng mở tự động;  

- Bể xả có cửa van phẳng tự động đóng nhanh;  

- Bể xả có nắp ống đẩy dạng xi phông;  

- Bể xả có đập tràn.  

15.1.3. Lựa chọn bể xả có van nắp ống đẩy tự đóng mở  

Khi ống đẩy đường kính dưới 0,6 m nên dùng loại van nắp không có đối trọng. Miệng ra ống đẩy 

nên làm nghiêng một góc =1520o so với đường thẳng đứng để nắp đóng được kín miệng. Khi 

đường kính ống đẩy lớn hơn 0,71,2 m cần bố van nắp trí đối trọng hoặc tốt hơn nữa làm kiểu van 

cánh bướm mở sang hai bên, hoặc van 2 tấm mỗi tấm có trục quay riêng. Khi đường kính ống đẩy 

lớn hơn 1,2 m cần làm van nắp có nhiều tấm, mỗi tấm có trục quay riêng.  

Trong tính toán lực tác dụng vào cánh van, cần xét đến lực động do sự đóng van đột ngột khi dừng 

máy bơm.  

Bể xả dùng thiết bị ngăn nước bằng ống đẩy tiện lợi đơn giản, làm việc bảo đảm, nó chỉ có nhược 

điểm là tổn thất thuỷ lực ở miệng ra lớn (từ 12 ÷15 cm).  

15.1.5. Lựa chọn bể xả có van tự động đóng nhanh  

Khi ống đẩy có đường kính lớn hơn 2 m, có thể dùng loại van phẳng kéo lên hạ xuống tự động 

bằng tời điện thay cho nắp ống đẩy.  

Chiều cao của cửa van phẳng chỉ làm đủ để che miệng ống đẩy còn trên đó làm tường ngực. Đỉnh 

tường ngực vượt lên trên mực nước cao nhất khoảng 0,4m và là ngưỡng để nước trào qua khi máy 

bơm chạy mà thiết bị mở cửa van bị hỏng. Tiết diện lỗ tràn phía trên tường ngực nên lấy bằng 0,7 

tiết diện ống đẩy.  

Van đóng nhanh có thể không đóng được khi có sự cố mất điện đột ngột. Để khắc phục sự cố này 
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cần có nguồn điện riêng và sẽ tốn kém thêm chi phí xây dựng và thiết bị.  

15.1.6. Lựa chọn bể xả xi phông  

Bể xả xi phông không cần cửa van và trụ pin ngăn nước, tổn thất thuỷ lực tương đối nhỏ. Có thể 

dùng với các trạm bơm có lưu lượng lớn nhỏ khác nhau. Bể xả này cần có van phá chân không để 

đóng mở ống thông khí trên đỉnh họng xi phông; khi máy bơm làm việc thì van này đóng kín; còn 

khi tắt máy bơm thì van này mở ra để phá chân không trong họng xi phông, nhằm ngăn dòng chảy 

ngược.  

15.1.7. Lựa chọn bể xả có tường tràn  

Bể xả kiểu tường tràn được dùng khi đường kính ống đẩy lớn hơn 1 m, dao động mực nước ở bể 

xả ít. Đỉnh tường tràn cao hơn mực nước lớn nhất trong kênh. Như vậy khi mực nước bơm lên bao 

giờ cũng phải cao hơn mực nước trong kênh một độ cao dự trữ a0 và cột nước trên đỉnh tường tràn 

Htr. Vì vậy có sự lãng phí năng lượng khi dùng loại bể xả này.  

15.2. Các điều kiện kỹ thuật chung khi thiết kế bể xả 

15.2.1. Kết cấu của bể xả phải bền vững và ổn định; phải tính toán ổn định và kết cấu theo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành.  

15.2.2. Phải kiểm tra thấm và áp lực thấm từ phía bể xả về bể hút, cần phải đặt tầng lọc ngược để 

tránh xói ngầm và đùn đất trên đường thấm.  

15.2.3. Cần tính toán kiểm tra bể khi tháo cạn để sửa chữa lúc nước ở hạ lưu vẫn đầy, đồng thời 

phải kiểm tra từng khoang khi cần sửa chữa khoang đó, khi các máy bơm khác của trạm bơm vẫn 

làm việc.  

15.2.4. Tất cả các kích thước của bể xả (chiều rộng, chiều dài, chiều sâu) phải được xác định trên 

cơ sở tính toán thuỷ lực, khi cần có thể phải thí nghiệm mô hình. Đồng thời phải thoả mãn các yêu 

cầu lắp ráp, sửa chữa thiết bị và quản lý được thuận lợi.  

15.2.5. Bể xả có hai phần, phần giếng tiêu năng sát miệng ra ống đẩy và phần chuyển tiếp với kênh 

dẫn bảo đảm nước chảy vào kênh với vận tốc biến đổi đều.  

15.3. Tính toán thuỷ lực bể xả thẳng dòng có nắp ống đẩy hoặc có cửa van đóng nhanh  

15.3.1. Miệng ra ống đẩy  

Miệng ra ống đẩy được mở rộng để giảm động năng dòng chảy và giảm tổn thất cục bộ tại miệng 

ra. Đường kính miệng ra ống đẩy D0 xác định như sau:  

  D0 = (1,1÷1,2)Dôđ              (15.2)  

trong đó: Dôđ là đường kính ống đẩy trước bể xả, m.  

Đoạn ống chuyển tiếp đường kính D0 sang Dôđ có góc loe ở tâm từ 8o ÷ 12o.  
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15.3.2. Tính vận tốc độ miệng ra  

Vận tốc tính toán ở miệng ra vra được tính theo công thức:  

  ra 2

0

4Q
v

D
=


               (15.3)  

trong đó: Q là lưu lượng tính toán ống đẩy khi mực nước bể xả nhỏ nhất.  

 

Hình 15.1. Sơ đồ bể xả thẳng dòng có nắp ống đẩy  
 

15.3.3. Độ sâu ngập nhỏ nhất của mép trên miệng ra  

Mép trên miệng ra cần ngập dưới mực nước nhỏ nhất ở bể xả một độ sâu hng.min để bảo đảm dòng 

chảy ngập lặng nếu kênh xả phía sau là kênh đất. Độ ngập này được xác định theo công thức:  

  
2

ra
ng.min

v
h (1 3)

2g
=                (15.4)  

và hng.min không nhỏ hơn 0,1 m.  
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Lưu ý rằng, nếu phía sau miệng ống xả là công trình cứng không bị xói thì có thể đặt miệng ống xả 

không theo điều kiện trên (công thức 15.4), miệng ống xả có thể đặt cao hơn; tuy nhiên, khi đó sẽ 

tốn thêm năng lượng bơm.  

Khi cần tránh cho máy bơm làm việc với cột nước quá nhỏ, gây bất lợi cho máy, thì có thể đặt tâm 

miệng ống xả cao hơn mực nước bể xả lúc mực nước bể xả xuống quá thấp.  

15.3.4. Chiều sâu nhỏ nhất trong giếng tiêu năng  

Chiều sâu nhỏ nhất trong giếng tiêu năng hg.min được tính theo công thức:  

  hg.min = Do + hng.min + P              (15.5) 

trong đó: P - Khoảng cách từ mép dưới miệng ra đến đáy bể để việc lắp van được thuận lợi, tuỳ 

theo cấu tạo van nắp mà lấy P = 0,2m ÷ 0,3m; riêng đối với van đóng nhanh có thể lấy P=0;  

15.3.5. Chiều cao thềm ra của giếng tiêu năng  

Chiều cao thềm ra của giếng tiêu năng hệ thống được tính theo công thức:  

  ht = hg.min – hk.min              (15.6) 

trong đó hk.min là chiều sâu nhỏ nhất trong kênh xả.  

15.3.6. Chiều sâu lớn nhất của giếng tiêu năng  

Chiều sâu lớn nhất của giếng tiêu năng hg.max được xác định theo công thức:  

  hg.max = ht + hk.max              (15.7) 

Tùy theo chế độ làm việc của kênh xả mà xác định độ sâu này; đối với kênh xả là kênh tưới làm 

việc theo chế độ dòng đều thì hk.max là độ sâu ứng với lưu lượng lớn nhất của trạm bơm; đối với 

kênh xả là kênh tiêu thì hk.max có quan hệ với mực nước nguồn lớn nhất và đặc tính của các công 

trình chuyển nước ra nguồn.  

15.3.7. Độ sâu ngập lớn nhất của mép trên miệng ra ống đẩy  

Độ sâu ngập lớn nhất của mép trên miệng ra ống đẩy hng.max tính theo công thức:  

   hng.max = hg.max – D0 – P            (15.8) 

15.3.8. Độ cao dự trữ chống tràn  

Để không bị tràn, cao trình đỉnh tường bể xả cần cao hơn mực nước lớn nhất một độ cao an toàn a, 

lấy theo lưu lượng thiết kế trạm bơm như sau (bảng 15.1):  

Bảng 15.1. Độ cao an toàn a  

Lưu lượng của trạm Q (m3/s) 1 1 ÷ 10 10 ÷ 30 > 30 

Độ cao a (m) 0,3 0,4 0,5 ≥ 0,6  
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15.3.9. Chiều cao tường bể xả  

Chiều cao phía trong của tường bể Hb được xác định theo công thức:  

  Hb = hg.max + a              (15.9) 

15.3.10. Chiều dài của giếng tiêu năng  

Chiều dài của giếng tiêu năng Lg trong bể xả tính từ tâm miệng ra đến chân ngưỡng tiêu năng được 

xác định theo công thức:  

  Lg = K×hng.max              (15.10) 

 trong đó K là hệ số phụ thuộc dạng của thềm ra, chiều cao của thềm và đường kính miệng ra. Lập 

tỷ số KD = ht / D0 rồi tra bảng được và tra bảng sau (bảng 15.3) sẽ được hệ số K.  

Nếu miệng ra ống đẩy là hình chữ nhật thì giảm Lg đi 20% so với Lg khi miệng ra là hình tròn.  

Bảng 15.3. Hệ số K  

KD = ht/D0 

Hệ số K 

Thềm nghiêng 

(m=2,0) 

Thềm đứng 

(m=0) 

0,5 6,5 4 

1 5,8 1,6 

1,5 - 1 

2 - 0,85 

2,5 - 0,85 

 

15.3.11. Khoảng cách giữa các tâm miệng ra ống đẩy  

Khoảng cách giữa các tâm miệng ra ống đẩy B được xác định theo công thức:  

  B = D0 + 2b + d              (15.11) 

trong đó:  

d - Chiều dày của trụ pin ở bể xả d=0,6÷0,8 m  

b - Khoảng cách từ mép ống đẩy đến trụ pin, với van nắp có chốt bản lề phía trên b=0,3÷0,4 m, 

với van nắp kiểu cánh bướm b=0,5 m; với van đóng nhanh b=0.  

Lưu ý rằng, với nhà máy bơm lớn và ống đẩy ngắn thì không nên chụm các ống đẩy lại, tuyến các 

ống đẩy đều song song với trục bể xả; khi đó lấy khoảng cách giữa các tâm ống đẩy bằng khoảng 

cách gữa các máy bơm trong nhà máy.  

15.3.12. Tổng chiều rộng trong bể xả Bb 

  Bb = (n–1)B + D0 + 2b             (15.12) 

trong đó: n là số đường ống đẩy. 



TVVN 8423 : 2020 

117 

 

15.3.13. Chiều dài đoạn thu hẹp  

Sau phần giếng tiêu năng có hình chữ nhật, nếu bể xả nối tiếp với một kênh xả có đáy hẹp hơn 

chiều rộng bể xả thì cần bố trí một đoạn thu hẹp có chiều dài Lth được tính theo công thức:  

  b k
th

B B
L cot g

2 2

− 
=              (15.13)  

trong đó:  

 Bk - Chiều rộng đáy kênh tháo;  

 α - Góc thu hẹp lấy α=40o÷50o.  

15.3.14. Trụ pin bể xả  

Ở các bể xả của trạm bơm có lưu lượng một máy lớn hơn 1 m3/s, cần bố trí trụ pin để có thể sửa 

chữa máy bơm mà các máy khác vẫn có thể hoạt động.  

15.3.15. Ống thông khí ở bể xả có van nắp ống đẩy tự đóng mở  

Khi dùng nắp ống đẩy, cần đặt ống thông khí từ ống đẩy lên từ một lỗ ở mép trên thành ống tại vị trí 

trước nắp ống đẩy. Có thể đặt ống thông khí nằm trong tường bể xả cho gọn. Đỉnh ống thông khí 

nhô cao hơn mực nước cao nhất ở bể xả một khoảng 30 cm và có lưới che để các vật thể khỏi rơi 

vào làm tắc ống.  

Đường kính ống thông khí dk xác định theo nguyên lý phá chân không, có thể lấy: 

  k

1 1
d D

5 6

 
=  
 

              (15.14)  

trong đó: D là đường kính ống đẩy, (m); 

15.3.16. Tường cánh bể xả  

Để chặn mái nghiêng của kênh, đầu đoạn thu hẹp có tường cánh. Trên mặt bằng, tường cánh 

nghiêng một góc 45o so với mặt trong của thành bể đoạn giếng tiêu năng.  

15.3.17. Chiều dài đoạn kênh cần bảo vệ  

Để tránh đoạn kênh sau bể xả bị xói, cần gia cố bảo vệ kênh xả một đoạn Lbv tính như sau:  

 Lbv = (4 ÷ 5) hkmax               (15.15) 

Lưu ý rằng, nếu sau bể xả là công trình cứng không bị xói thì không cần điều kiện này.  

15.3.18. Nếu bể xả kiểu tháp (có tường 4 phía) nối với kênh xả bê tông mặt cắt hình chữ nhật hoặc với 

cống kín bằng bê tông. Để tránh ảnh hưởng của áp lực nước động phản xạ từ thành bể đối diện tác 

động vào van nắp thì khoảng cách từ tâm miệng ra ống xả đến tường đối diện cần lấy bằng (4÷6)D0. 

Hình dạng bể xả, nhất là chỗ nối vào kênh xả (hoặc cống kín) cần đảm bảo để tổn thất thủy lực không 

lớn hơn 0,05 ÷ 0,08m. Các kích thước bể xả kiểu này được điều chỉnh cách tính cho phù hợp.  
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15.4. Tính toán thuỷ lực bể xả có ống xả xi phông  

15.4.1. Xi phông nối tiếp với bể xả làm bằng kim loại khi đường kính nhỏ, làm bằng bê tông cốt thép 

khi đường kính lớn. 

15.4.2. Mép trên miệng ra cần ngập dưới mực nước nhỏ nhất ở bể xả một độ sâu hng.min để bảo 

đảm dòng chảy ngập lặng:  

  
2

ra
ng.min

v
h (2 3)

2g
=               (15.16)  

và hng.min không nhỏ hơn 0,2 m.  

trong đó: vra là tốc độ lớn nhất chảy ra miệng xi phông.  

 

Hình 15.2. Sơ đồ bể xả có ống đẩy kiểu xi phông  

 

15.4.3. Đỉnh dưới họng xi phông phải cao hơn mực nước lớn nhất một khoảng  = 0,2  0,3 m, khi 

trong bể có hiện tượng sóng do gió lớn gây ra, có thể lấy lớn hơn. 

15.4.4. Tốc độ trung bình của dòng chảy ở họng xi phông làm bằng thép nhẵn, hoặc bê tông cốt 

thép nhẵn mặt, phải lớn hơn trị số cho phép:  

  h[v] 3,4 R= , m/s             (15.17) 

trong đó: Rh là bán kính thuỷ lực ở họng xi phông, (m).  

15.4.5. Tốc độ lớn nhất của dòng chảy trong xi phông trong điều kiện bình thường nên lấy giới hạn 

2,5 l/s. Có chú ý đến tốc độ tính toán van phá chân không.  

15.4.6. Khi làm đường ống cong ở đỉnh xi phông (hình 15.3-a) lấy:  

  2 1r r
0,6

h h
= +               (15.18) 

trong đó:  

r - Bán kính cong của đường tim đoạn ống cong, thường lấy r = (1,5  1,2)h, m.  
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h - Chiều cao hoặc đường kính tiết diện ống xi phông trước đoạn cong. 

Với ống ghép gẫy khúc gồm hai đoạn có góc 45o (hình 15.3-b), lấy 
r

1,5
h
= ,       

 

Hình 15.3. Kích thước uốn cong của ống  
a- Xi phông cong; b- Xi phông gẫy khúc  

 

15.4.7. Với ống xi phông làm bằng bê tông cốt thép (hình 15.4), khi chuyển từ ống đẩy tròn sang 

ống xi phông hình chữ nhật, đoạn chuyển tiếp nên lấy b = D, còn chiều cao tiết diện cuối đoạn này 

là h = 0,785D; trong đó: D là đường kính ống đẩy, Chiều dài đoạn chuyển tiếp từ tiết diện tròn sang 

tiết diện chữ nhật nên lấy lớn hơn 1,5D. 

 

Hình 15.3. Xi phông bằng bê tông cốt thép đổ liền nối tiếp    
 

15.4.8. Cần bảo đảm cho đường ống xi phông thật kín. Tổn thất thuỷ lực trong ống xi phông được 

tính bằng các công thức thuỷ lực thông thường. 

15.4.9. Trị số tốc độ ra khỏi miệng xi phông nên lấy 1  1,5 m/s, miệng ra nên làm hình chữ nhật, từ 

họng xi phông đến miệng ra nên làm loe rộng trên bình đồ với góc loe trung tâm 100.  
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15.4.10. Độ dốc nhánh lên và nhánh xuống của xi phông phụ thuộc vào kết cấu công trình bể xả, 

vật liệu và địa chất. Độ dốc nhánh đi xuống nên lấy 1:1 hoặc nhỏ hơn; độ dốc nhánh lên nhỏ hơn 

độ dốc nhánh xuống.  

15.4.11. Khoảng cách từ miệng ra xi phông đến đáy bể xả nên lấy bằng (0,5  1,25) D0; trong đó: D0 là 

đường kính miệng ra. Nếu xi phông bằng bê tông cốt thép thì khoảng cách này có thể lấy bằng 0.  

15.4.12. Chiều dài và chiều rộng bể tiêu năng tính toán như bể xả có nắp ống đẩy (xem 15.3), chú ý 

đến hình dạng miệng ra xi phông. 

15.4.13. Chiều dài đoạn kênh cần bảo vệ sau bể xả xi phông lên lấy lớn gấp (1,5  2) lần bể xả bể 

xả có nắp ống đẩy.  

15.4.14. Trên đỉnh họng xi phông bố trí một lỗ thông khí có tiết diện bằng 1,5% tiết diện họng xi 

phông. Khi máy bơm làm việc, lỗ này được đóng kín hoàn toàn để mồi nước cho xi phông. Khi tắt 

máy bơm, lỗ này được mở ra tức thì để không khí kịp thời xâm nhập vào họng xi phông nhằm phá 

chân không và ngắt dòng chảy. Việc đóng mở lỗ thông khí được thực hiện tự động bởi van phá 

chân không.  

15.4.15. Van phá chân không  

Yêu cầu thiết kế van phá chân không là:  

- Làm việc bảo đảm, bền và tiện lợi;  

- Cấu tạo đơn giản, giá thành hạ;  

- Bảo đảm xi phông mồi nước nhanh và phá chân không nhanh;  

- Tổn thất thuỷ lực do van gây ra cho dòng chảy trên ống đẩy là nhỏ nhất;  

- Làm việc tự động, kể cả khi nguồn cho tổ máy bơm chính bị sự cố;  

- Đóng kín không để không khí lọt vào họng xi phông khi làm việc.  

Van phá chân không có các loại: (1) Van phá chân không bằng cơ khí, điều khiển bằng điện với 

cấu tạo kích thích thuỷ động lực; (2) Van phá chân không bằng cơ khí thuỷ lực, làm việc tự động 

do tác dụng thuỷ lực dòng chảy trong xi phông. Hai loại van phá chân không này được chế tạo ở 

nhà máy cơ khí theo thông số đặt hàng của người thiết kế trạm bơm.  

Ngoài ra, có thể dùng van thủy lực phá chân không khi độ dao động mực nước ở bể xả nhỏ hơn 

khoảng 0,3m ÷ 0,5 m. Tuy nhiên, điều kiện này rất khó xảy ra đối với các trạm bơm tưới tiêu ở Việt 

Nam; thực tế đã có một số trạm bơm dùng kiểu van này đều không dùng được.  

15.5. Tính toán thuỷ lực bể xả thẳng dòng có tường tràn  

15.5.1. Bể tháo thẳng dòng có tường tràn (hình, nước từ ống đẩy chảy ra bể chứa rồi tràn qua đỉnh 

ở ba mặt bể chứa ra bể tháo tập trung lại chảy ra kênh, mỗi ống đẩy có một bể chứa để tiện lợi khi 

sửa chữa. Chiều cao lớn nhất tường tràn bể chứa Hbc được tính theo công thức:  
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  Hbc = D0 + a0               (15.19)  

trong đó:  

D0 - Đường kính miệng ra ống đẩy; 

a0 - Chiều cao dự trữ của đỉnh tường tràn so với mực nước lớn nhất trong kênh xả, thường lấy 

bằng 0,1 m.  

Mép dưới miệng ra của ống đẩy sát đáy bể chứa. 

 









 

Hình 15.5. Sơ đồ tính toán thuỷ lực bể tháo có tường tràn  
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15.5.2. Chiều cao thềm ra bể chứa được tính theo công thức:  

  hp = D0 − hk.max              (15.20)  

trong đó: hkmax là chiều sâu lớn nhất trong kênh xả, m.  

15.5.3. Chiều rộng bể chứa lấy bằng D0 để tránh hiện tượng hình thành xoáy nước ở bên sườn khi 

dòng chảy bị loe rộng.  

15.5.4. Chiều dài bể chứa nên lấy:  

  Lp = 4D0               (15.21)  

15.5.5. Cột nước dâng trên đỉnh tường tràn xác định theo công thức:  

  

2/3

max

1

Q
H

m n l 2g

 
=  
   

            (15.22) 

trong đó:  

m1 - Hệ số lưu lượng  

Qmax - Lưu lượng lớn nhất của trạm, m3/s;  

n - Số lượng bể;  

l - Tổng chiều dài tường tràn các bể chứa, m. 

Trên hình 15.6 cho trị số m1, m và , trong đó:  

m - Hệ số lưu lượng tính với cột nước 
2

0
0 d

v
H H

2g
= + , m;  

 - Tỷ số giữa cột nước động năng của vận tốc chảy đến v0 và cột nước động năng của vận tốc 

ra khỏi ống đẩy vra: 
2

0

2

ra

v

v
 = .  

Khi tra trên đồ thị hình 15-6 lấy trị số lưu lượng trên 1 mét dài tường tràn maxQ
q

n l
=


, m3/s. 

Dòng chảy trong máng tập trung nước từ tường tràn hai bên đổ vào và chảy ra kênh rất phức tạp, 

vì thế khi tính toán cần bảo đảm cho dòng chảy ra kênh dẫn chảy với tốc độ đều. Có thể phân bố 

đều tốc độ bằng hai hàng tường răng hướng dòng và tiêu năng. 
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Hình 15.6. Biểu đồ quan hệ  

của các đại lượng m, m1 và . 
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Phụ lục A  

(Tham khảo) 

Áp áp suất khí trời và áp suất bốc hơi của nước  

A.1. Áp suất khí trời  

Bảng A.1. Áp suất khí trời phụ thuộc cao độ so với mặt biển  

Cao trình so với mặt 

biển (m) 
−600 0 100 200 300 400 500 

Áp suất khí trời Ha 

(m cột nước) 
11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 

Cao trình so với mặt 

biển (m) 
600 700 800 900 1000 1500 2000 

Áp suất khí trời Ha 

(m cột nước) 
9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 8,6 8,4 

 

A.2. Áp suất bốc hơi của nước  

Bảng A.2. Áp suất bốc hơi của nước phụ thuộc nhiệt độ  

Nhiệt độ nước (oC) 5 10 20 30 40 50 

Áp suất bốc hơi Hbh (m cột nước)  0,09 0,12 0,24 0,43 0,75 1,25 

Nhiệt độ nước (oC) 50 60 70 80 90 100 

Áp suất bốc hơi Hbh (m cột nước)  1,25 2,02 3,17 4,82 7,14 10,33 
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Phụ lục B  

(Tham khảo) 

Kích thước nhà máy bơm  

B.1. Kích thước buồng hút tiêu chuẩn của nhà máy bơm kiểu buồng ướt  

Bảng B.1. Cỡ bơm và kích thước của buồng hút tiêu chuẩn theo của một số  

nghiên cứu ở Nhật Bản do công ty EBARA giới thiệu (cho máy bơm trục đứng)  

D  
(mm) 

Dv  
(mm) 

Chiều cao h1 (mm) Độ sâu h2 tối thiểu (mm) G (mm) 

Ebara MC JSWA AF&F Ebara MC JSWA AF&F Ebara MC JSWA AF&F 

400 720 350 400 400  700 700 760  450 450 450  

450 820 350  450  850  860  500  500  

500 920 400 500 500  900 900 950  600 600 550  

600 1020 500 600 600 600 1000 1100 1100 1100 700 700 700 700 

700 1150 550 700 700 700 1200 1300 1300 1300 800 800 8000 8000 

800 1300 600 800 800 800 1300 1400 1400 1400 900 900 9000 9000 

900 1450 700 900 900 9000 1500 1600 1600 1600 1000 1000 1000 1000 

1000 1650 750 1000 1000 1000 1600 1700 1700 1700 1100 1100 1100 1100 

1200 1800 900 1200 1200 1200 2000 2000 2000 2000 1300 1300 1300 1300 

1350 2000 1000 1350 1350 1350 2300 2300 2300 2300 1500 1500 1500 1500 

1500 2200 1100 1500 1500 1500 2400 2500 2500 2500 1650 1650 1650 1650 

1650 2400 1200 1650  1650 2600 2700  2700 1800 1800  1800 

1800 2600 1300 1800  1800 2800 2900  2900 2000 2000  2000 

2000 2800 1400 2000  2000 3000 3300  3300 2200 2200  2200 

CHÚ THÍCH 1: Có thể lấy h1 sâu thêm một ít nếu có bùn cát lắng đọng ở đáy buồng hút, khi đó cần có thêm chóp hướng dóng. 

CHÚ THÍCH 2: Các giá trị ở cột:  

 Ebara: Do hãng bơm Ebara Nhật Bản đề xuất; 

 MC: Do Bộ Xây dựng Nhật Bản đề xuất;  

 JSWA: Do Cục Thoát nước Nhật Bản đề xuất;  

 AF&F: Do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đề xuất. 

 

 

Hình B.1. Kích thước cơ bản của buồng ướt  



TCVN 8423 : 2020 

126 

B.2. Kích thước buồng hút thiết kế của nhà máy bơm chìm  

Bảng B.2. Kích thước buồng hút thiết kế cho máy bơm lắp bơm chìm  

trục đứng đặt trong ống đứng theo nghiên cứu của hãng bơm Flygt  

Đơn vị tính là cm   

 

Kiểu bơm 
D  

(mm) 
B C D E F G H J K L M N P S W 

Buồng hút hở 

LL3085 

LL/NL3102 
500 38 25 50 25 - - - 63 88 200 25 13 19 

X
e

m
 đ

ồ
 t

h
ị 
x
á
c
 đ

ịn
h
 đ

ộ
 n

g
ậ
p
 t

ố
i 
th

iể
u
 S

 (
b
ả
n
g
 B

.4
 v

à
 B

.5
) 

100 

LL/NL3127 

PL3127 

PL3152 

LL3152 

600 45 30 60 30 - - - 75 105 240 30 15 23 120 

PL7045 

PL7050 
700 3 35 70 35 - - - 88 123 280 35 18 27 140 

PL7055 

PL7061 

PL7065 

LL3201 

LL/NL3300 

LL3356 

800 60 40 80 40 - - - 100 140 320 40 20 30 160 

LL3400 900 68 45 90 45 - - - 113 158 360 45 23 34 180 

PL7076 

PL7081 
1000 75 50 100 50 - - - 125 175 400 50 25 38 200 

PL7101 

PL7105 

LL3531 

LL3602 

1200 90 60 120 60 - - - 150 210 480 60 30 46 240 

PL7115 

PL7121 

PL7125 

1400 105 70 140 70 - - - 175 145 560 70 35 53 280 

Buồng hút có vách hướng dòng 

PL7045 

PL7050 
700 35 35 70 28 56 77 35 70 105 280 56 56 27 70 140 

PL7055 

PL7061 
800 40 40 80 32 64 88 40 80 120 320 64 64 30 80 160 

PL7065 800 40 40 80 32 64 88 40 80 120 320 64 64 30 110 160 

PL7076 

PL7081 
1000 50 50 100 40 80 110 50 100 150 400 80 80 38 100 200 

PL7101 1200 60 60 120 48 96 132 60 120 180 480 96 96 46 120 240 

PL7105 1200 60 60 120 48 96 132 60 120 180 480 96 96 46 150 240 

PL7115 

PL7121 
1400 70 70 140 56 112 154 70 140 210 560 112 112 53 140 280 

PL7125 1400 70 70 140 56 112 154 70 140 210 560 112 112 53 175 280 



TVVN 8423 : 2020 

127 

 

 

 

 

 

 

  
a) b) 

Hình B.2. Buồng hút kiểu hở của nhà máy bơm lắp bơm chìm trục đứng đặt trong ống 

đứng: a- Đối với máy bơm hướng trục dòng PL; b- Đối với máy bơm hỗn lưu dòng LL  
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a) b) 

Hình B.3. Buồng hút của nhà máy bơm lắp bơm chìm  

trục đứng đặt trong ống đứng và có vách hướng dòng:  

a- Vách bằng tấm thép; b- Vách bằng bê tông  
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Hình B.4. Xác định độ ngập sâu S tối thiểu (theo Flygt)  
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Hình B.5. Xác định độ ngập sâu S tối thiểu (theo Flygt) (tiếp)  
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