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ĐÁP ÁN 

 

Câu 1:  

- Pressure intensity on the base:  

p = ρg x 2 N/m2 

- Hence total thrust on the base:  

P = p x A = ρg x 2 x 4 x 4 = 314 kN 

- Location of thrust: centroid of the base 

 

Câu 2:  

a) Tên gọi của các ống: 

1. Ống liên hệ 

2. Ống nhánh 

3. Ống đứng 

4. Ống tháo (ống tập trung) 

5. Ống thông hơi 

b) Ống thông hơi: 

- Là phần nối tiếp ống đứng, đi qua hầm mái và nhô cao hơn mái nhà tối thiểu là 0,7m, cách 

xa cửa sổ, ban công nhà láng giềng tối thiểu là 4m, để dẫn các khí độc, các hơi nguy hiểm 

có thể gây nổ (như NH3, H2S, C2H2, CH4, hơi dầu…) ra khỏi mạng lưới thoát nước bên 

trong nhà. 

- Việc thông hơi được thực hiện bằng con đường tự nhiên do có lượng khí lọt qua các khe 

hở của nắp giếng thăm ngoài sân nhà đi vào các ống đứng thoát nước. Do có sự khác nhau 

về nhiệt độ và áp suất giữa không khí bên trong ống và bên ngoài, hơi bay lên khỏi mái nhà 

và kéo theo hơi độc, dễ nổ. Trên nóc ống thông hơi có một chóp hình nón để che mưa bằng 

thép lá dày 1-1,5mm và có cửa để thoát hơi. Theo quy phạm không được nối ống đứng 

thoát nước với ống thông khói của nhà.  

- Trong các nhà cao tầng hoặc các nhà đã xây dựng nay tăng thêm thiết bị vệ sinh mà không 

thay đổi ống đứng được thì lượng nước trong ống đứng có thể rất lớn, khí không kịp thoát 

ra ngoài, khi đó phải bố trí các ống thông hơi phụ. 
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Câu 3: 

a) Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước cần thiết cung cấp cho một đơn vị dùng nước trong những 

điều kiện nhất định. 

- Nếu đơn vị dùng nước là người thì tiêu chuẩn dùng nước tính theo đơn vị: 

lít/1người/1ngày đêm, viết tắt là: l/ngngđ 

- Nếu là sản phẩm, thì tiêu chuẩn dùng nước tính theo đơn vị: lít/1đơn vị sản phẩm, viết 

tắt là l/đ.v.s.p 

Tiêu chuẩn dùng nước phải được chọn dựa trên các số liệu do nhà nước ban hành. Tùy theo 

các đối tượng dùng nước khác nhau sẽ có tiêu chuẩn dùng nước khác nhau. 

Ở Việt Nam hiện nay có các loại tiêu chuẩn dùng nước như: tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt, 

tiêu chuẩn nước sản xuất, tiêu chuẩn nước tắm cho công nhân trong các xí nghiệp công nghiệp 

hay trên công trường xây dựng, tiêu chuẩn nước tưới đường, tưới cây, tiêu chuẩn nước chữa 

cháy…  

b) Các loại nhu cầu dùng nước cho một đô thị: (cần trình bày tóm tắt 8 nhu cầu dùng nước sau) 

- Nước ăn uống sinh hoạt 

- Nước cấp cho công nghiệp 

- Nước cho công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp địa phương 

- Nước tưới 

- Nước cho các công trình công cộng 

- Nước chữa cháy 

- Nước rò rỉ và dự phòng 

- Nước dùng cho bản thân trạm xử lý 

Câu 4: 

 Có 7 sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà (chú ý cần mô tả sơ lược và vẽ sơ phác): 

- Hệ thống cấp nước đơn giản 

- Hệ thống cấp nước có két nước trên mái 

- Hệ thống cấp nước có trạm bơm 

- Hệ thống cấp nước có két nước và trạm bơm 

- Hệ thống cấp nước có bể chứa, trạm bơm và két nước 

- Hệ thống cấp nước có trạm khí ép 

- Hệ thống cấp nước phân vùng 

Trong 7 sơ đồ này, sơ đồ có bể chứa, trạm bơm và két nước là sơ đồ thích hợp cho nhà dân 

dụng hiện nay. 



3 

 

Câu 5: 

a. Xác định tổng đương lượng của khu vệ sinh: 

- Đương lượng của từng thiết bị: 

• Hố xí có thùng rửa : 0,5 

• Sen nhóm  : 1 

• Lavabo  : 0,33 

- Tổng đương lượng : 

ΣN = 4 x 0,5 + 2 x 1 + 2 x 0.33 = 4,66      

 

b. Lưu lượng nước cấp tính toán cho khu vệ sinh: 

- Vì là khu vệ sinh của bệnh viện nên lưu lượng nước cấp được tính toán theo 

công thức: 

.0, 2. 0,86q N= = l/s 

Trong đó 

• α= 2 (bệnh viện).    

• N= 4,66      

c. Tính toán ống thoát cho 4 hố xí: 

- Tổng đương lượng của 4 hố xí: 

ΣN = 4 x 0,5 = 2 

- Lưu lượng nước cấp tính toán: 

.0,2. 0,6q N= = l/s 

- Lưu lượng nước thải tính toán:   

qth = qc + qdc max = 0.6 + 1.5 = 2,1 l/s 

- Chọn ống thoát D = 100, itk = 0,02 và cần kiểm tra thỏa điều kiện vận tốc và độ 

đầy. 

  

 


