THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải
(Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi)

TẬP 1
CẤU TẠO ĐIỂN HÌNH CÁC LOẠI HỐ THU NƯỚC MƯA
Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
Công ty TNHH SiGEN
106 Huyền Trân Công Chúa, P.8, TP. VT
Sigen.vn - sigenltd@gmail.com
0913 687 227 – 0938 393 230
Công ty CP tư vấn KT XD Hưng Phát
828/101 Đường 30-4, P.11, TP. Vũng Tàu
0254.3511879
hungphatbrvt@gmail.com

Xin vui lòng tải về
tại website sigen.vn
hoặc quét mã QR bên

1.500

hố ga ĐÃ VÀ ĐANG
LẮP ĐẶT TRÊN CẢ NƯỚC

Nhờ những hiệu quả thiết thực đối với môi trường đô thị, ngày
càng nhiều các dự án hạ tầng giao thông và dân cư đã sử dụng
Hệ thống hố ga ngăn mùi chống muỗi SiGen. Trong năm 2022,
đã có hơn 5.000 sản phẩm đã được đặt hàng trên toàn quốc.
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THUYẾT MINH
THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
HỆ THỐNG HỐ GA CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
(Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi)

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Căn cứ pháp lý
1.1. Các căn cứ pháp lý chung
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐCP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp
dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ Thông tư 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số
21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu
chuẩn;
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- Căn cứ vào hợp đồng số 02/2021/HĐTK V/v thiết kế điển hình Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải “Hệ
thống hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi” giữa Công ty TNHH Sigen và Công ty CP tư vấn kỹ thuật xây dựng Hưng Phát,
1.2. Các căn cứ pháp lý liên quan đến dự án:
- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 27643 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày
27/11/2018: Hố ga cho hệ thống thoát nước thải.
- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 28078 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày
30/01/2019: Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga;
- Bằng độc quyền sáng chế số 17419 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 29/08/2017: Hệ thống
hố ga của hệ thống thoát nước thải;
- Bằng độc quyền sáng chế số 17452 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 06/09/2017: Cơ cấu
ngăn mùi cho hố ga của hệ thống thoát nước thải,
2. Tên Dự án, chủ đầu tư & địa chỉ liên lạc
- Dự án: Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải (Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi).
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sigen.
- Địa chỉ: 106 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,Việt Nam.
- Điện thoại/Fax: 0254.3838791.
- Email: sigenltd@gmail.com.
3. Đơn vị thiết kế :
- Đơn vị: Công ty Cổ phần tư vấn kỹ thuật Xây dựng Hưng Phát.
- Địa chỉ: Số 828/101, đường 30-4, Phường 11, TP. Vũng Tàu.
- Điện thoại/Fax: 0254.3511879; Fax: 0254.3511879.
- Email: hungphatbrvt@gmail.com.
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4. Giới thiệu về dự án & phạm vi áp dụng
4.1 Tổng thể của dự án
- Hiện nay ở Việt Nam, các hố ga thu nước mưa (giếng thu nước mưa) được thiết kế theo nhiều định dạng khác nhau
về vật liệu, cách bố trí các bộ phận thu nước và lưới chắn rác, nhưng có chung một cơ chế hoạt động là ngăn mùi hôi bằng
nước hay khóa thủy lực với những nhược điểm sau:
+ Chất thải hữu cơ lâu ngày bị phân hủy, gây mùi hôi thối.
+ Nắng nóng lâu ngày làm nước ngăn mùi bay hơi hết không còn khả năng ngăn mùi.
+ Nước dưới hố ga là môi trường lý tưởng cho muỗi và các loại côn trùng có hại sinh trưởng, phát triển, đặc biệt là
muỗi sốt xuất huyết.
+ Thường không đạt QCVN 07-2:2016/BXD nên thoát nước không kịp.
- Để khắc phục những nhược điểm trên, Công ty TNHH Sigen đã đưa ra giải pháp Hệ thống hố ga của hệ thống thoát
nước thải (Hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi, chống muỗi) với những ưu điểm sau:
+ Thoát nước nhanh, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam với giếng thu nước mưa hiện nay.
+ Hạn chế tối đa sự phân hủy chất hữu cơ và ngăn mùi hôi dưới lòng cống bay lên trong mọi điều kiện thời tiết.
+ Triệt tiêu hoàn toàn môi trường sinh trưởng và phát triển của muỗi và các loại côn trùng có hại sống dưới hố ga.
+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành và chi phí lắp đặt thấp.
- Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải được thiết kế bao gồm 3 bộ phận chính:
+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải (Hố thu nước đường phố), được đặt sát mép vỉa hè hoặc dưới lòng đường.
+ Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga.
+ Tấm lọc nước.
4.2 Phạm vi áp dụng
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Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải. Áp dụng đối với các tuyến đường đô thị, khu dân cư mới, nơi hạ tầng kỹ
thuật có hệ thống thoát nước mưa, nước thải và một số nhu cầu sử dụng khác có liên quan.
5. Mục tiêu và yêu cầu thiết kế:
5.1 Mục tiêu đầu tư của dự án :
- Bảo vệ môi trường: Ngăn mùi hôi giúp giảm thiểu ngập đường phố.
- Bảo vệ sức khỏe: Triệt tiêu môi trường sinh trưởng phát triển của muỗi và các loại côn trùng có hại dưới hố ga.
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng rộng rãi tất cả các hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn mới.
- Hiệu quả kinh tế: Giá thành rẻ, lắp đặt đơn giản chi phí thấp.
5.2 Yêu cầu thiết kế
- Khả năng chịu tải của hố ga cho hệ thống thoát nước thải, phù hợp TCVN 10333-1:2014.
- Khả năng chống thấm nước của Hố ga cho hệ thống thoát nước thải được biểu thị bằng khả năng chịu được áp lực
thủy tĩnh khi hố ga cho hệ thống thoát nước chứa đầy nước, mà không bị nước thấm qua thành, đáy hố trong khoảng thời gian
36 giờ phù hợp TCVN 10333-1:2014.
- Sản phẩm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và kết cấu các công trình ngầm xung quanh. Phải đảm
bảo thoát hết lượng khí sinh ra trong hố ga, ống cống.
6. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng
STT
Tên tiêu chuẩn
I
Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
1
Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi.
2
3
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Mã hiệu

TCVN
10333-1:2014
Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước
QCVN 07-2: 2016/BXD
Yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế, phương pháp thử đối với nắp hố ga composite, song chắn BS EN 124-2,3,5:2015
rác composite, nắp hố bằng gang, song chắn rác bằng gang được sử dụng tại những nơi
dành cho xe cộ và người đi bộ.
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Phụ gia hoạt tính tro bay dung cho BT, vữa xây và XM
Thép không gỉ - thành phần hóa học.
Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn.
Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
Xi măng poóc lăng bền sulfat
Phụ gia hóa học cho bê tông.
Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn
Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
Mạng lưới và công trình bên ngoài – TC thiết kế
Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được
đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (vinyl clorua) không hóa
dẻo (uPVC) - Phần 2: Ống
Chất dẻo – Tấm poly(vinyl clorua) không hóa dẻo Upvc – kiểu loại, kích thước và đặc
tính-phần 1: Tấm có độ dày không nhỏ hơn 1mm
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silicafume và tro trấu nghiền
mịn.
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường
biển
Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn cốt.
Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

TCVN 10302:2014
TCVN 10356:2017
TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-2:2018
TCVN 1651-3:2018
TCVN 4506:2012
TCVN 6067:2018
TCVN 8826:2011
TCVN 6394:2014
TCVN 7570:2006
TCVN 7711:2013
TCVN 7957:2008

TCVN 8491-2:2011
TCVN 10102-1:2013
TCVN 8827:2011
TCVN 9346:2012
TCVN 6288:1997
TCVN 6260:2019

Lưu ý: Đối với những tiêu chuẩn cũ, quy trình, quy phạm không còn hiệu lực sẽ thay thế theo quy định.
7. Giải pháp thiết kế điển hình các loại hố ga thu nước Sigen
7.1 Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải Sigen-01A và Sigen-01B
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+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải 01A có kích thước ngoài (440mm x 640mm x 670mm) và hố ga 01B kích thước
ngoài (440mm x 840mm x 670mm).
+ Cơ cấu ngăn mùi được sản xuất từ thép không gỉ SUS 316 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn
và axít phù hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014) hoặc nhựa uPVC phù hợp TCVN 10102-1:2013-ISO 11833-1:2012,
nhựa PPR phù hợp TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007)
+ Tấm lọc nước nhựa uPVC phù hợp TCVN 10102-1:2013 ( ISO 11833-1:2012).
+ Tấm lọc nước nhựa PPR phù hợp TCVN 9570:2013 (ISO 15013:2007)
+ Bulong, ê cu làm bằng thép không gỉ SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù
hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014);
+ Song chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220.
+ Ống thoát nước đáy uPVC D90.
Nguyên lý hoạt động của hố ga ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác
thải khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn rác giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và
được giữ lại dưới đáy hố thu. Khi nước dâng đầy hố thu, nước sẽ chảy qua ống uPVC D220, cơ cấu ngăn mùi tự động mở ra
cho nước đi qua hố ga và đóng lại khi không còn tác động của dòng nước. Trong mọi điều kiện thời tiết, mùi hôi từ hố ga
không thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường. Phần nước còn lại dưới đáy hố thu đi qua tấm lọc theo ống thoát đáy
uPVC D90 chảy vào hố ga giúp cho hố thu luôn khô, triệt tiêu môi trường sinh trưởng, phát triển của muỗi, hạn chế tối đa sự
phân hủy chất hữu cơ và mùi hôi trong hố thu. Để đảm bảo hố thu nước mưa ngăn mùi hoạt động hiệu quả cần định kỳ nạo
vét hố ga và vệ sinh tấm lọc dưới đáy hố thu.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình hố ga Sigen-01A và hố ga Sigen-01B.
7.2 Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải Sigen-02B lòng đường
+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải Sigen 02B kích thước ngoài (440mm x 840mm x 800mm).
+ Cơ cấu ngăn mùi được sản xuất từ thép không gỉ SUS 316 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và
axít phù hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014).
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+ Bulong, ê cu làm bằng thép không gỉ SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù
hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014);
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220.
Nguyên lý hoạt động của hố ga ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác
thải khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn rác giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và
chảy qua ống uPVC D220 cơ cấu ngăn mùi tự động mở ra cho nước đi qua hố ga và đóng lại khi không còn tác động của
dòng nước. Trong mọi điều kiện thời tiết, mùi hôi từ hố ga không thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình hố ga 02B lòng đường.
7.3 Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải Sigen-03A và Sigen-03B
+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải Sigen-03A có kích thước ngoài (440mm x 640mm x 540mm) và hố ga Sigen03B kích thước ngoài (440mm x 840mm x 540mm).
+ Cơ cấu ngăn mùi được sản xuất từ thép không gỉ SUS 316 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và
axít phù hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014).
+ Bulong, ê cu làm bằng thép không gỉ SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù
hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014).
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220.
Nguyên lý hoạt động của hố ga ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác
thải khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn rác giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và
chảy qua ống uPVC D220 cơ cấu ngăn mùi tự động mở ra cho nước đi qua hố ga và đóng lại khi không còn tác động của
dòng nước. Trong mọi điều kiện thời tiết, mùi hôi từ hố ga không thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình Sigen-03A và Sigen-03B.
7.4 Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải Sigen-04A
+ Hố ga cho hệ thống thoát nước thải Sigen-04A có kích thước ngoài (580mm x 1000mm x 670mm)
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+ Cơ cấu ngăn mùi được sản xuất từ thép không gỉ SUS 316 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít
phù hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014)
+ Tấm lọc nước nhựa uPVC phù hợp TCVN 10102-1:2013 ( ISO 11833-1:2012).
+ Bulong, ê cu làm bằng thép không gỉ SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù
hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014);
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220.
+ Ống thoát nước đáy uPVC D90.
Nguyên lý hoạt động của hố ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác thải
khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn rác giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và được
giữ lại dưới đáy hố thu. Khi nước dâng đầy hố thu, nước sẽ chảy qua ống uPVC D220 cơ cấu ngăn mùi tự động mở ra cho
nước đi qua hố ga và đóng lại khi không còn tác động của dòng nước. Trong mọi điều kiện thời tiết, mùi hôi từ hố ga không
thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường. Phần nước còn lại dưới đáy hố thu đi qua tấm lọc theo ống thoát đáy uPVC
D90 chảy vào hố ga giúp cho hố thu luôn khô, triệt tiêu môi trường sinh trưởng của muỗi, hạn chế tối đa sự phân hủy chất
hữu cơ và mùi hôi trong hố thu. Để đảm bảo hố thu nước mưa ngăn mùi hoạt động hiệu quả cần định kỳ nạo vét và vệ sinh
tấm lọc dưới đáy hố thu.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình hố ga Sigen 04A.
7.5 Hố ga thu nước Sigen-05A và Sigen-05B
+ Hố cho hệ thống thoát nước thải Sigen-05A có kích thước ngoài (400mm x 600mm x 540mm) và hố ga Sigen-05B
kích thước ngoài (400mm x 800mm x 540mm).
+ Bulong, ê cu làm bằng thép không gỉ SUS 304 có khả năng chống sự ăn mòn của không khí, nước mặn và axít phù
hợp TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014);
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220 (với hố ngăn mùi Sigen-05A) và uPVC D315 (với hố ngăn mùi Sigen-05B).
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Nguyên lý hoạt động của hố ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác thải
khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và chảy qua
ống uPVC D220 (hoặc uPVC D315) rồi chảy vào hố ga.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình hố ga Sigen - 05A và hố ga Sigen-05B.
7.6 Hố ga thu nước Sigen-06A và Sigen-06B
+ Hố cho hệ thống thoát nước thải Sigen-06A có kích thước ngoài (440mm x 640mm x 670mm) và hố ga Sigen-06B
kích thước ngoài (440mm x 840mm x 670mm).
+ Lưới chắn rác gang theo tiêu chuẩn BS EN 124-2,3,5:2015.
+ Ống thoát nước chính uPVC D220 (với hố ngăn mùi Sigen-06A, Sigen-06B).
Nguyên lý hoạt động của hố ngăn mùi như sau: Nước mưa, nước rửa mặt đường, cát, đá cùng với rác các loại rác thải
khác đi qua song chắn rác vào hố ga. Song chắn giữ lại một phần chất thải lớn, phần còn lại sẽ chảy vào hố thu và chảy qua
ống uPVC D220 rồi chảy vào hố ga.
Kích thước của sản phẩm được thể hiện chi tiết trong bản vẽ chi tiết điển hình hố ga Sigen - 06A và hố ga Sigen-06B.
Lưu ý: Sản phẩm Hệ thống hố ga của hệ thống thoát nước thải (tùy từng loại) gồm: Hố ga cho hệ thống thoát nước
thải, song chắn rác gang (tấm đan gang), khung BTCT lắp cơ cấu ngăn mùi, Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga, tấm lọc nước.
Sản phẩm không bao gồm: Ống thoát nước chính, ống thoát nước đáy, các co, nối ống và BT lót móng hố thu.
8. Yêu cầu trong quá trình thi công
- Thiết kế điển hình là thiết kế cấu tạo, khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công phải căn cứ vào kết quả khảo sát địa hình,
khảo sát địa chất công trình… để đưa ra giải pháp kết cấu phù hợp. Khi gặp các điều kiện địa hình, địa chất khác thiết kế điển
hình, phải phối hợp với Công ty để giải quyết.
- Toàn bộ công trình phải được thiết kế đảm bảo chống được xâm thực, ăn mòn trong môi trường nước thải.
- Để không làm thay đổi tính chất ngăn mùi triệt tiêu muỗi và côn trùng của hệ thống, cần đảm bảo cơ cấu ngăn mùi
luôn luôn kín và hố thu nước luôn luôn khô..
- Các cấu kiện sử dụng BTCT (giếng thu, tấm đan) phải được sử dụng dạng BTCT đúc sẵn, lắp ghép, đảm bảo độ nhẵn
láng bề mặt.
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- Các cấu kiện rời: nắp đan gang thu nước, nắp đan hố thu, phải được tính toán neo giữ an toàn, chống mất cắp. Các
cấu kiện thép tiếp xúc với không khí (Thép L, thép V, móc cẩu…) phải được sơn chống rỉ 2 lớp hoặc nhúng kẽm.
- Việc lắp đặt, đấu nối ống uPVC theo hồ sơ thiết kế.
9. Yêu cầu kỹ thuật
9.1 Yêu cầu vật liệu
9.1.1 Xi măng
- Xi măng dùng cho sản xuất sản phẩm là xi măng pooc lăng bền sunphát (PCSR) phù hợp TCVN 6067:2018 hoặc xi
măng pooclăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Cũng có thể sử dụng xi măng PCB40 kết hợp phụ gia bền sun phát
hoặc các loại xi măng có khả năng chống xâm thực phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, xi măng được sử dụng phù hợp với TCVN 9346:2012.
9.1.2 Cốt liệu
- Cốt liệu nhỏ - cát dùng cho sản xuất hệ thống hố ga ngăn mùi có thể là cát tự nhiên hoặc cát nghiền nhưng phải phù
hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. Ngoài ra chúng còn thỏa mãn các quy định của thiết kế.
- Cốt liệu lớn – Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất phải phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. Ngoài ra
chúng còn thỏa mãn các quy định của thiết kế.
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, cốt liệu được sử dụng phù hợp với TCVN 9346:2012.
9.1.3 Nước
- Nước trộn và bảo dưỡng bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 9346:2012.
9.1.4 Phụ gia
- Phụ gia các loại phù hợp TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, phụ gia được sử dụng phù hợp với TCVN 9346:2012.
9.1.5 Cốt thép
- Cốt thép dùng sản xuất sản phẩm phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng sau:
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+ Thép thanh phù hợp TCVN 1651-1:2018, TCVN1651-2:2018;
+ Thép cuộn kéo nguội phù hợp TCVN 6288:1997;
+ Lưới thép hàn phù hợp TCVN 1651-3:2008
- Sai số về khoảng cách bố trí theo thiết kế:
+ Đối với các thanh thép chịu lực ≤ 5 mm,
+ Đối với thép đai ≤ 5 mm.
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển, cốt thép được sử dụng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo
TCVN 9346:2012.
9.2 Yêu cầu về bê tông
- Chất lượng bê tông phù hợp TCVN 10333-1:2014:
+ Bê tông phải đảm bảo đạt mác thiết kế theo cường độ và theo độ chống thấm nhưng không thấp hơn M300.
+ Hỗn hợp bê tông có tỷ lệ nước/chất kết dính không lớn hơn 0,45;
- Đối với sản phẩm sử dụng trong môi trường biển mác bê tông sẽ áp dụng theo TCVN 9346:2012, yêu cầu đối với việc
thi công bê thông phải phù hợp TCVN 9346:2012.
9.3 Yêu cầu về khuyết tật cho phép
9.3.1 Độ bằng phẳng đều của bề mặt
- Bề mặt bên ngoài và bên trong của hố ga ngăn mùi yêu cầu phẳng đều, không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống
quá ± 2 mm.
- Trên bề mặt hố ga ngăn mùi không cho phép có các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn 2 mm.
9.3.2 Nứt bề mặt
- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết nứt không được quá 0,1 mm. Các vết
nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi măng.
9.3.3 Sự biến màu của bê tông
Thuyết minh Thiết kế điển hình
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- Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông hệ thống hố ga ngăn mùi, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên
trong rỉ thì hệ thống hố ga ngăn mùi đó không đạt yêu cầu chất lượng.
9.4 Yêu cầu về kích thước và độ sai lệch cho phép
9.4.1 Sai số cho phép
- Sản phẩm có độ sai số cho phép so với bản vẽ thiết kế chi tiết điển hình hố thu theo bảng sau:
Bảng 1: Sai số cho phép
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7.4.2 Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
- Có hai lớp bê tông bảo vệ cốt thép: lớp bên trong và lớp bên ngoài. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ ≥ 12 mm.
- Ở những chỗ không có lớp bê tông bảo vệ phải dùng thép không gỉ hoặc vật liệu khác không bị ăn mòn.
Thuyết minh: Bùi Minh Tuấn
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CÁC GIẢI THƯỞNG

ĐÁNH GIÁ TỪ CHUYÊN GIA
“Sản phẩm hố thu nước ngăn mùi chống
“Dự án có tính cấp thiết, khắc phục được
muỗi của Công ty TNHH SiGen phù hợp với một số vấn đề của hố ga ngăn mùi bằng
các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành”
nước đang được lắp đặt rộng rãi hiện nay:
Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Là nơi muỗi sinh sản, gây bệnh; Mùa khô

Top 5 Giải thưởng
Doanh nhân Cộng
đồng Quốc tế
Blue Venture 2019

Top 50
Tech For Good City
2020
(Hong Kong)

Hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
(2014 - 2015)

Hội thi sáng tạo kỹ
thuật toàn quốc
lần thứ 13
(2014 - 2015)

Thông báo số 66/TB-SXD-PTĐT&HTKT lượng nước ngăn mùi bị bốc hơi.”
TS. Phan Anh Tuấn

“Đây là giải pháp có cấu tạo đơn giản, thi công
dễ dàng, thuận tiện trong việc lắp đặt, giá
thành rẻ tiết kiệm nhưng có ưu điểm rất lớn là
thoát nước tốt, ngăn chặn được chất thải rắn

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung
tâm Điều hành Chương trình Chống ngập
nước TP. HCM

gây tắc cống, mùi hôi và triệt tiêu môi trường

ĐỀ CẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH và báo chí
CHUYỆN ĐỜ

SÁNG TẠO V

I TÔI

IỆT

“Sản phẩm KHCN của đề tài có thể nhanh
sinh trưởng, phát triển của muỗi và các loại côn chóng đưa vào áp dụng thực tiễn vì đảm
trùng khác trong hố ga.”
bảo 4 yếu tố cần thiết: nhanh chóng thoát
BTC Hội thi Sáng tạo Kĩ thuật nước, diệt muỗi, ngăn mùi, dễ vệ sinh nạo
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2014 - 2015 vét, đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị.”
KTS. Đặng Xuân Thăng

“Giải pháp kỹ thuật hợp lý, có tính khả thi, chi

lụt cải tạo môi trường sống, khả năng huy
động vốn ngoài ngân sách tốt.”
TS. Nguyễn Như Nam,
Khoa Cơ khí Công nghệ, ĐH Nông lâm
TP. Hồ Chí Minh

Nguyên giám đốc Cty Tư vấn Thiết kế

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “Giải pháp đáp ứng được vấn đề nóng bất

cập về giếng thu nước mưa hiện nay. Sản

“SiGen là một điển hình rất hay về việc dùng
thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (user-centered design) để đưa ra các giải pháp
sáng tạo và hữu dụng..”
Tiến sĩ Lê Khánh Duy,
ABB Corporate Research Center (Thụy Điển)

ĐIỀU KÌ DIỆU
NG

KS. TKCT Trần Thiên

CUỘC SỐNG VÀ NHỮ

TẠP CHÍ VĂ
NGHỆ

năm qua, nhằm khắc phục thiếu sót gây ô
nhiễm môi trường của nó.”

“Dự án có tính cấp thiết cao trong việc
phòng chống bệnh sốt xuất huyết, chống

N

phí thấp (hơn các giải pháp khác có cùng quy
mô và công dụng). Đặc biệt giải pháp kỹ thuật
này rất hợp lý cho việc xây dựng, sửa chữa lại
các hố ga đã được xây dựng trên các đường
phố của Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa trong những

Nguyên phó chủ tịch Hội KTS Tỉnh BRVT

phẩm có tính khoa học và thực tiễn cao.”
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh
Chuyên gia Xây dựng cấp thoát nước

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập link hoặc quét mã QRs sau
Chương trình
truyền hình

tinyurl.com/sigentv

Bài viết

tinyurl.com/baibaosigen

