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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục 

đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh 

sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Trong quá trình đào tạo cho học viên nghề Lắp đặt điện nƣớc, việc hình thành cho 

học viên những kỹ năng cơ bản của việc thi công đấu lắp một hệ thống cung cấp điện dân 

dụng là không thể thiếu. Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các nhà 

khoa học đã phát minh ra rất nhiều các loại đèn khác nhau. Chúng khác nhau không chỉ về 

cấu tạo, nguyên lý làm việc mà còn ở các đặc tính, các thông số kỹ thuật ... Chính vì điều 

này, học viên nghề lắp đặt điện nƣớc cần phải nắm chắc các kiến thức về nguyên lý trƣớc 

khi hình thành những kỹ năng đấu lắp hệ thống chiếu sáng dân dụng.  

Có thể nói  lắp đặt hệ thống cung cấp điện là một trong những Mô-đunchuyên môn 

nghề đầu tiên giúp học viên hình thành những kỹ năng cơ bản của việc thi công lắp đặt và 

đấu nối những mạch điện thông dụng. 

Những kiến thức mà Giáo trình lắp đặt hệ thống cung cấp điện cung cấp cho học 

viên  là những thông tin cần thiết về các loại đèn đƣợc lựa chọn sử dụng cũng nhƣ cấu tạo, 

nguyên lý làm việc, các đặc tính kỹ thuật ... Hơn nữa, học viên  còn đƣợc trang bị những 

kiến thức của việc thi công các hạng mục chiếu sáng ở các khâu chuẩn bị trang thiết bị, 

dụng cụ vật tƣ trƣớc khi tiến hành lắp đặt, cácphƣơng pháp và trình tự các bƣớc trong quá 

trình thi công, các biện pháp kiểmtra, khắc phục khi xảy ra sự cố hƣ hỏng.  

Cấu trúc của giáo trình bao gồm 3 mô đun:  

Mô đun 1: Lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

Mô đun 2: Lắp đặt đƣờng ống cấp thoát nƣớc gia dụng 

Mô đun 3: Thực tập . 

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu và giáo trình khác 

nhƣ ở phần cuối giáo trình đã thống kê. 

Lần đầu đƣợc biên soạn và ban hành, giáo trình chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết; rất 

mong các thầy cô giáo và những cá nhân, tập thể của các trƣờng đào tạo nghề và các cơ sở 

doanh nghiệp quan tâm đóng góp để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc 

mục tiêu đào tạo của môn học nói riêng và ngành điện dân dụng cũng nhƣ các chuyên 

ngành kỹ thuật nói chung. 

             Lào Cai, tháng 11 năm 2019 

 Nhóm tác giả biên soạn 

 1. Bùi Trung Kiên 

 2. Lại Văn Dũng 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống cung cấp điện 

Mã số môn học: MĐ 01 

 

Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí của mô đun: Là mô đun đƣợc giảng dạy đầu tiên cho ngƣời học nghề sơ cấp 

lắp đặt điện nƣớc. 

- Tính chất của mô đun: Là mô đun kiến thức chuyên môn bắt buộc. 

Mục tiêu của mô đun 

Về kiến thức 

- Thực hiện đúng những nguyên tắc và những tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về lao 

động cho ngƣời và thiết bị. 

- Giải thích  đƣợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại đèn điện thông dụng. 

- Đọc và vẽ  đƣợc các sơ đồ mạch điện chiếu sáng đơn giản. 

- Chọn đƣợc các phụ kiện lắp đặt đƣờng dây theo yêu cầu kỹ thuật 

Về kỹ năng 

-  Nối và làm đầu cốt cho dây đơn, dây cáp đúng kỹ thuật  

-  Lắp đặt ống luồn dây, hộp nối và luồn dây dẫn đúng tiêu chuẩn thiết kế. 

-  Lắp đặt đúng qui trình, qui phạm:  

+ Mạch điện chiếu sáng cơ bản 

+ Mạch điện 2 đèn đấu song song, nối tiếp 

+ Mạch  chuông điện 

+ Mạch điện đèn cầu thang 

+ Mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân 

+ Mạch điện đèn nê ông 

- Sửa chữa đƣợc các mạch đèn: đèn huỳnh quang, đèn cao áp  thuỷ ngân, đèn nê ông. 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật và an toàn các công việc: nối dây dẫn, làm 

đầu cốt, lắp đặt và sửa chữa đƣợc các mạch điện chiếu sáng. 

Về năng tự chủ và trách nhiệm 

- Chủ động lập kế hoạch, dự trù đƣợc vật tƣ, thiết bị. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tƣ duy khoa học trong công việc. 
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BÀI 1: AN TOÀN 

 

Phần I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. An toàn khi làm việc trên cao 

1.1. Yêu cầu với người thường xuyên làm việc trên cao 

Ngƣời làm việc trên cao phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Từ 18 tuổi trở lên. 

- Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định 

kỳ 6 tháng phải đƣợc kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ có thai, ngƣời có bệnh tim, huyết 

áp, tai điếc, mắt kém không đƣợc làm việc trên cao. 

- Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn lao động do 

giám đốc đơn vị xác nhận. 

-  Đã đƣợc trang bị và hƣớng dẫn sử dụng các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân khi làm 

việc trên cao: dây an toàn,quần áo, giày, mũ bảo hộ lao động. 

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội qui an toàn làm việc 

trên cao. 

1.2. Nội qui kỷ luật và an toàn lao động khi làm việc trên cao 

- Nhất thiết phải đeo dây an toàn tại những nơi đã qui định. 

- Việc đi lại, di chuyển chỗ làm việc phải thực hiện theo đúng nơi, đúng tuyến qui 

định, cấm leo trèo để lên xuống vị trí ở trên cao, cấm đi lại trên đỉnh tƣờng, đỉnh dầm, xà, 

dàn mái và các kết cấu đang thi công khác. 

- Lên xuống ở vị trí trên cao phải có thang bắc vững chắc. Không đƣợc mang vác vật 

nặng, cồng kềnh khi lên xuống thang. 

- Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn, qua cửa sổ. 

- Không đƣợc đi dép lê, đi giày có đế dễ trƣợt. 

- Trƣớc và trong thời gian làm việc trên cao không đƣợc uống rƣợu, bia, hút 

thuốc lào. 

- Công nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề hoặc 

bất kỳ vật gì từ trên cao xuống. 

- Lúc tối trời , mƣa to, giông bão, hoặc có gió mạnh từ cấp 5 trở lên không đƣơc 

làm việc trên dàn giáo cao, ống khói, đài nƣớc, cột tháp, trụ hoặc dầm cầu, mái nhà 2 

tầng trở lên. 

Ngã cao không những chỉ xảy ra ở những công trường lớn, thi công tập trung, công 

trình cao, mà cả ở các công trường nhỏ, công trình thấp, thi công phân tán. 

1.2.1. Những chú ý khi làm việc với giàn giáo 

- Ƣu tiên sử dụng giàn giáo hơn sử dụng thang. 

- Chỉ cho phép sử dụng giàn giáo đƣợc thiết kế và lắp dựng theo đúng bản vẽ 

hƣớng dẫn thi công (đƣợc kê chắc chắn và neo, giằng chắc vào công trình), kiểu giàn 

giáo đƣợc chọn phải phù hợp với công việc, vật liệu làm giàn giáo phải tốt (Không 

nứt, không mục ải…). 

- Giàn giáo di động phải có cơ cấu khóa bánh xe hoặc phải chêm bánh xe khi đã đƣa 

nó vào đúng vị trí cần thiết. 
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- Không bố trí giàn giáo bên dƣới đƣờng dây điện, không bố trí ngƣời làm việc ở các 

cao độ khác nhau trên một phƣơng thẳng đứng. 

1.2.2. Những chú ý khi làm việc với thang 

- Dựng thang đúng quy cách theo tỷ lệ 1 – 4 (có nghĩa là chiểu rộng ra của thang 1 

thì chiều cao lên của thang là 4). 

- Không đƣợc leo lên 3 bậc thang trên cùng của thang. 

- Phải có biện pháp cố định chắc chắn thang nhƣ: móc, giằng hay buộc chặt đầu 

thang vào kết cấu tựa, buộc chặt cố định chân thang hay dùng chân thang có chân nhọn 

chống trƣợt tì vào sàn, cử ngƣời giữ chân thang. 

- Khi làm việc trên thang không đƣợc vƣợt quá xa ngoài tầm với sẽ gây tai nạn do 

mất thăng bằng. 

- Khi lên xuống thang nhất thiết phải quay mặt vào thang, khi leo phải nắm hai tay 

vào thanh dọc tuyệt đối không nắm vào các bậc lên xuống và không bao giờ đứng làm việc 

ở các trên cùng của thang (trong trƣờng hợp cần thiết phải thêm tay vịn). 

- Không sử dụng thang quá dài (không quá 5m). 

- Không bao giờ đƣợc dùng thang kim loại để làm việc trong điều kiện dây dẫn điện 

có thể chạm vào thang. 

- Luôn chú ý lau chùi bùn, dầu mỡ bám dính trên bậc thang. Phải thƣờng xuyên 

kiểm tra thang để kịp thời loại trừ các chỗ hƣ hỏng của chúng. 

- Sáu tháng một lần cần phải dùng một vật nặng 110kg để treo trên từng bậc thang 

(kiểu thử tĩnh) xem thang có chịu đƣợc không. 

1.2.3. Kiểm tra dây đai an toàn 

Thử tĩnh: Treo một vật nặng (bao cát hoặc bao xi măng) có trọng lƣợng 250kg vào 

dây trong vòng 5 phút nếu thấy không bị sờn, đứt, khóa móc bị biến dạng tạo nguy cơ tuột 

dây là đƣợc. 

Thử động: Buộc bao cát nặng 75kg vào dây đai an toàn móc lên giá thử và thả rơi 3 

lần, nếu không phát hiện thấy hƣ hỏng là đạt. 

- Dây đai an toàn phải móc vào vị trí chắc chắn ngay phía trên vị trí làm việc sao cho 

chiều cao rơi là nhỏ nhất (để giảm động năng rơi). Phải xem xét để đảm bảo rằng khoảng 

không gian bên dƣới vị trí đó không có các vật cản có thể gây ra va chạm ngƣời trong tình 

huống bị rơi. 

- Dây đai an toàn chỉ đƣợc sử dụng thích hợp khi chiều cao làm việc không vƣợt quá 

6m. Trong trƣờng hợp ngƣợc lại dây đai an toàn sẽ đƣợc thay thế bằng lƣới an toàn hoặc 

việc sử dụng chúng phải hết sức cẩn thận và cần hỏi ý kiến của chuyên gia BHLĐ. 

2. An toàn điện 

2.1. Nguyên nhân gây tai nạn điện 

- Do tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện 

- Chạm trực tiếp vào dây dẫn trần hoặc dây dẫn bị hở điện 

- Sử dụng thiết bị điện bị rò rỉ điện ra vỏ kim loại 

- Sửa chữa điện không đóng ngắt nguồn điện 

- Do vị phạm khoảng cách an toàn với lƣới điện cao áp và trạm biến thế. Đối với 

những đƣờng dây cao áp hạy điện áp cao. Điện phóng ra ngoài không khí, khi đến gần cho 
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dù chƣa tiếp xúc trức tiếp nhƣng với khoảng cách tiếp xúc đủ nhỏ thì sẽ có hiện tƣợng 

phóng điện cao ấp. Dòng điện qua cơ thể lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

- Phóng điện hồ quang khi đóng cắt các máy cắt điên, cầu dao điện có tải lớn 

hay khi ngắn mạch… Các tia hồ quang điện sinh ra có nhiệt độ rất lớn. Nếu ngƣời ở 

trong phạm vi ảnh hƣởng của hồ quang điện sẽ bị bỏng nặng và bỏng sâu. Rất khó có 

thể chữa trị khỏi. 

- Một nguyên nhân nữa đó là do tiếp xúc với các phần tử đã đƣợc tách ra khỏi 

nguồn điện những vẫn còn tích điện. 

2.2. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật 

2.2.1. Các bước tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 

Khi phát hiện ngƣời bị điện giật phải nhanh chóng tìm cách tách ngƣời bị nạn ra 

khỏi nguồn điện bằng cách: 

Ngắt thiết bị đóng cắt điện (cầu dao, CB) hoặc rút phích cắm, cầu chì…. 

Lƣu ý:  

- Nếu trời tối thì phải chuẩn bị nguồn ánh sáng thay thế khi cắt nguồn điện; 

- Nếu ngƣời bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng đỡ khi ngƣời đó rơi xuống. 

Nếu không cắt đƣợc nguồn điện có thể sử dụng: 

- Kìm cách điện, búa, rìu, dao ... cán bằng gỗ để cắt, chặt đứt dây điện. 

 Dùng vật cách điện (cây khô, sào nhựa…) tách dây điện ra khỏi ngƣời bị nạn (chú ý 

ngƣời cấp cứu phải đứng trên vật cách điện). 

Túm vào quần, áo khô của ngƣời bị nạn để kéo ngƣời bị nạn ra khỏi nguồn điện 

(ngƣời cấp cứu phải đứng ở nơi khô ráo, trên vật cách điện, tay có găng tay cách điện hoặc 

quấn thêm vải khô, túi nilông và không đƣợc túm vào các bộ phận cơ thể ngƣời bị nạn). 

Sau khi đã tách ngƣời bị nạn ra khỏi nguồn điện phải tuỳ vào các hiện tƣợng sau đây 

để xử lý thích hợp: 

Người bị nạn chưa mất trí giác 

 - Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó mời y, bác 

sĩ hoặc đƣa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi, chăm sóc. 

Người bị nạn đã mất trí giác: 

- Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh. 

- Nới rộng quần áo, thắt lƣng, moi rớt rãi trong miệng ngƣời bị nạn ra. 

- Cho ngƣời bị nạn ngửi amoniac hoặc nƣớc tiểu. 

- Ma sát toàn thân ngƣời bị nạn cho nóng lên. 

Mời y, bác sỹ đến hoặc đƣa ngƣời bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc. 

Người bị nạn đã tắt thở 

 - Đƣa nạn nhân ra chỗ thoáng khí; 

- Nới rộng quần áo, thắt lƣng, moi rớt rãi trong miệng ngƣời bị nạn ra. Nếu lƣỡi thụt 

vào thì phải kéo ra. 

Tiến hành làm hô hấp nhân tạo ngay (theo nội dung trang sau), phải làm liên tục, 

kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi. 
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2.2.2. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực  

- Để ngƣời bị nạn nằm ngửa, nới rộng quần áo, thắt lƣng, moi rớt rãi trong miệng 

ngƣời bị nạn ra, đặt đầu ngƣời bị nạn hơi ngửa ra phía sau. 

- Ngƣời cứu đứng hoặc quỳ bên cạnh ngƣời bị nạn, đặt chéo hai bàn tay lên ngực trái 

(vị trí tim) của ngƣời bị nạn rồi dùng cả sức mạnh thân ngƣời ấn nhanh, mạnh, làm lồng 

ngực ngƣời bị nạn nén xuống 3 đến 4 cm. Sau khoảng 1/3 giây thì buông tay ra để lồng 

ngực ngƣời bị nạn trở lại bình thƣờng. Làm nhƣ vậy khoảng 60 lần/phút. 

- Đồng thời với động tác ép tim, phải có ngƣời thứ 2 để hà hơi: Tốt nhất là có miếng 

gạc hoặc khăn mùi soa đặt lên miệng ngƣời bị nạn, ngƣời cứu ngồi bên cạnh đầu lấy một 

tay bịt mũi ngƣời bị nạn, tay kia giữ cho miệng ngƣời bị nạn há ra hít thật mạnh để lấy 

nhiều không khí vào phổi rồi ghé sát miệng ngƣời bị nạn mà thổi vào lồng ngực phồng lên 

(hoặc bịt miệng để thổi vào mũi ngƣời bị nạn khi không thổi vào miệng đƣợc) hà hơi cho 

ngƣời bị nạn từ 14  đến 16 lần/phút. 

- Điều quan trọng là kết hợp 2 động tác nhịp nhàng với nhau. Cách phối hợp đó là: 

cứ 1 lần thổi ngạt thì làm động tác xoa bóp (ép) tim 4 nhịp (phù hợp với mỗi nhịp thở 

khoảng 4 giây và mỗi nhịp đập của tim là 1 giây). Làm liên tục cho đến khi ngƣời bị nạn tự 

thở đƣợc hoặc có ý kiến quyết định của y, bác sỹ mới thôi. 

- Nếu chỉ có một ngƣời cứu thì có thể làm nhƣ sau: lần lƣợt thay đổi động tác, cứ 2 

đến 3 lần thổi ngạt thì lại chuyển sang 4 đến 6 lần ấn vào lồng ngực. 

- Nên nhớ rằng việc cấp cứu ngƣời bị điện giật là công việc khẩn cấp, càng nhanh 

chóng càng tốt. Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để cứu. Chỉ đƣợc phép cho là ngƣời bị nạn 

đã chết khi thấy bị vỡ sọ, bị cháy toàn thân. 

 

PHẦN  II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và thiết bị 

- Sào tre, gậy gỗ khô, ván khô, vải khô. 

- Tủ lạnh, dây dẫn điện để thực hành hai tình huống giả định. 

- Chiếu hoặc nilon để trải ra nằm khi thực tập cấp cứu hô hấp nhân tạo. 

2. Nội dung thực hành 

2.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 

* Tình huống 1 

- Quan sát đƣờng điện dẫn đến chỗ có tai nạn để tìm cầu dao, cầu chì, công tắc, 

aptomat 

- Cắt nguồn điện 

- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 

* Tình huống 2 

- Quan sát đƣờng điện dẫn đến chỗ có tai nạn để tìm cầu dao, cầu chì, công tắc, 

aptomat 

- Tìm các dụng cụ, phƣơng tiện có thể dùng để tách nạn nhân một cách an toàn 

- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 

2.2. Sơ cứu nạn nhân 

- Trƣờng hợp nạn nhân vẫn tỉnh: Để nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng mát, sau đó báo 

cho nhân viên y tế. 
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- Trƣờng hợp nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đều, co giật và run: Làm hô 

hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân thở đƣợc, tỉnh lại và mời nhân viên y tế. 

a) Phương pháp 1: phương pháp nằm sấp 

 Đặt nạn nhân nằm sắp, đầu nghiêng một bên, cậy miệng và kéo lƣỡi để họng nạn 

nhân mở ra. 

 Động tác 1: Đẩy hơi ra. Nhô toàn thân về phía trƣớc. Dùng sức nặng toàn thân ấn 

vào lƣng nạn nhân. Bóp các ngón tay vào chổ xƣơng sƣờn cụt. Miệng đếm nhịp 1,2,3. 

Động tác 2: Hút khí vào. Nới tay, ngả ngƣời về phía sau. Nhấc nhẹ lƣng nạn nhân 

lên để lồng ngực rãn rộng, phổi nở ra hít khí vào. Miệng đếm 4, 5, 6. 

 

 

b) Phương pháp 2: Hà hơi thổi ngạt 

- Chuẩn bị: Quỳ bên cạnh nạn nhân, đẩy ngửa đầu nạn nhân cho thông đƣờng thở 

- Thổi vào mũi: Ấn mạnh cằm để giữ mồm nạn nhân ngậm chặt lại. Lấy hơi ngậm 

mũi nạn nhân thổi mạnh. Làm khoảng 16 – 20 lần/phút cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hẳn. 

- Thổi vào mồm: Cách lấy hơi tƣơng tự nhƣ thổi vào mũi. Nhƣng khi thổi phải dùng 

má ép chặt vào mũi ngƣời bị nạn nên thƣờng không đƣợc kín, khó làm 

- Xoa bóp tim ngoài lồng ngực: Khi tim nạn nhân không hoạt động thì cần có hai 

ngƣời cứu để đồng thời vừa xoa bóp tim vừa thổi ngạt theo tỷ lệ: 5 lần xoa bóp tim/ 1 lần 

thổi ngạt. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1: Trình bày yêu cầu khi làm việc trên cao ? 

Câu 2:  Trình bày nội qui kỷ luật và an toàn lao động khi làm việc trên cao ? 

Câu 3: Trình bày các bƣớc kiểm tra dây an toàn ? 

Câu 4: Trình bày các nguyên nhân gây ra tai nạn điện ? 

Câu 5: Trình bày Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật ? 
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BÀI 2: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG 

 VÀ CÁC PHƢƠNG THỨC ĐI DÂY TRONG CĂN HỘ 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Sử dụng đồng hồ vạn năng 

1.1. Công dụng 

Đồng hồ đo VOM đƣợc gọi là đồng hồ vạn năng vì nó có nhiều chức năng sử dụng.  

Đồng hồ đo VOM có các thang đo dòng điện DC, điện áp AC và DC, điện trở. 

Ngoài ra, VOM có thể dùng để đo thử Transistor, xác định cực tính của Diode… 

1.2. Kết cấu mặt ngoài 

- Cung vạch (A): Chia độ cho thang đo điện trở (từ phải là 0Ω, qua trái là ∞Ω).  

- Cung vạch (B) và (C): chia độ cho Volt, Ampere một chiều, xoay chiều DC.V.A & 

AC.V) bên trái số 0 qua phải cực đại. 

- Cung vạch (D) đọc hệ số khuếch đại của Trasistor (hFE = Ic/Ib). 

- Cung vạch (E) và (F): Đọc dòng điện phân cực thuận hoặc nghịch (rỉ ) của Diode.  

- Cung vạch (G): ICEO là cung đọc dòng rỉ của Transistor. 

 

 

Hình 2.1.1: Mặt hiển thị của đồng hồ VOM 



 

 

 

19 

 

Hình 2.1.2:  Kết cấu mặt ngoài đồng hồ VOM 

1. Núm xoay.                 5. Nút chỉnh 0Ω (Ω Adj ).  

2. Các thang đo.    6. Kim đo.  

3. Các vạch số ( vạch đọc).   7. Lổ cắm que đo.  

4.Vít chỉnh kim.    8. Gƣơng phản chiếu.  

1.3. Sử dụng và bảo quản VOM 

1.3.1. Đo điện trở  

- Bƣớc 1: Cắm que đo vào đúng vị trí 

- Bƣớc 2: Khi muốn đo điện trở R, ta điều chỉnh công tắc về thang đo có ký hiệu Ω. 

Chọn tầm đo phù hợp với điện trở cần đo.  

- Bƣớc 3: Trƣớc khi tiến hành đo hoặc sau mỗi lần thay đổi tầm đo. Ta chập 2 que 

đo lại rồi điều chỉnh núm quy chuẩn ADJ, sao cho kim chỉ 0Ω. 

- Bƣớc 4: Đặt 2 đầu que đo vào 2 đầu điện trở cần đo.  

 

Hình 2.1.3: Đo điện trở 
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- Bƣớc 5: Đọc chỉ số đo đƣợc trên cung vạch tƣơng ứng, sau đó nhân với tầm đo.  

Số đo = Số vạch x thang đo 

Chú ý: 

- Tuyệt đối không đƣợc  đo điện trở hoặc đo điện trở vật cần đo khi đang có dòng 

điện chạy qua. 

- Không đƣợc chạm tay vào que đo. 

- Đặt ở thang đo nhỏ, thấy kim đồng hồ không lên thì chƣa vội kết luận điện trở bị 

hỏng mà phải chuyển sang thang đo lớn hơn để kiểm tra. Tƣơng tự nhƣ khi đặt ở thang lớn 

thấy kim đồng hồ chỉ O thì phải chuyển sang đo nhỏ hơn. 

1.3.2. Đo điện áp xoay chiều:  

- Bƣớc 1: Khi muốn đo điện áp xoay chiều (AC), ta điều chỉnh công tắc trên đồng 

hồ về  thang đo có kí hiệu AC.V cho phù hợp (lớn hơn) với cấp điện áp cần đo.   

- Bƣớc 2: Tiến hành đo: Chấm hai que đo vào hai điểm cần đo.  

- Bƣớc 3: đọc trị số: Số đo sẽ đƣợc đọc ở trên vạch của mặt còn lại trên mặt số (trừ 

vạch Ω ) theo biểu thức sau: 

  
                             

                   
 

Ví dụ: - Nếu đọc theo vạch 250, kim chỉ là 125: Giá trị cần đo là: U = 125*250/250 

= 125 V 

- Nếu đọc theo vạch 50, kim chỉ là 25: Giá trị cần đo là: U = 25*250/50 = 125 V 

Chú ý:  

Khi đo điện áp xoay chiều, ta phải chọn tầm đo phù hợp, tránh chọn tầm đo nhỏ hơn 

điện áp cần đo.  

1.3.3. Đo điện áp một chiều 

Đo điện áp một chiều tƣơng tự nhƣ đo điện áp xoay chiều nhƣng chú ý núm xoay 

phải đƣợc đặt ở khu vực DC.V 

 

Hình 2.1.4: Đo điện áp một chiều 

 

1.3.4. Đo dòng điện một chiều 

- Bƣớc 1: Chuyển núm xoay về khu vực DC mA. 

- Bƣớc 2: Tiến hành đo: Cắt mạch, nối tiếp hai que đo vào hai điểm cần đo. 

- Bƣớc 3: Đọc trị số tƣơng tự nhƣ đo điện áp xoay chiều, đơn vị tính là mA hoặc µA 

nếu để ở thang đo 50 µA. 
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Hình 2.1.5: Đo dòng điện một chiều 

 

1.3.5. Các chức năng khác của VOM 

a) Đo thông mạch, hở mạch 

 

a) Không đứt (thông mạch)    b) Mạch bị đứt (hở mạch) 

 

Hình 2.1.6: Đo thông mạch 

 

b) Kiểm tra chạm vỏ 

 

  a) Tốt (không chạm)    b) Chạm vỏ nặng 

 

Hình 2.1.7: Đo chạm vỏ 
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c) Kiểm tra xác định cực tính đi ốt 

 

 

Hình 2.1.8: Kiểm tra, xác định cực tính đi ốt 

 

- Sau hai lần đo (đảo đầu đi ốt thuận – nghịch) lần 1 kim quay mạnh, lầm 2 kim 

không quay là đi ốt còn tốt. 

- Ứng với lần kim quay mạnh: que (-) màu đen nối với cực nào thì cực đó là Anode 

(dƣơng cực của đi ốt). Do khi đi ốt đƣợc phân cực thuận và que đo đƣợc nối với cực (+) bên 

trong của máy đo. 

d) Kiểm tra tụ điện 

 

 Quay mạnh    Giảm dần   Ổn định 

 

Hình 2.1.9: Kiểm tra tụ điện 

 

2. Các phƣơng thức đi dây trong căn hộ 

Có hai phƣơng thức đi dây căn bản: 

- Phƣơng thức đi dây phân tải bằng cách rẽ nhánh từ đƣờng dây chính (phƣơng thức 

đi dây phân nhánh). 

- Phƣơng thức đi dây phân tải tập chung tại tủ phân phối (phƣơng thức đi dây 

hình tia).  

2.1. Phương thức phân tải từ đường dây chính. 

Một loại sơ đồ thƣờng dùng phƣơng thức phân tải từ đƣờng dây trục chính. 
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Hình 2.2.0: Phân tải từ đƣờng dây chính 

 

Từ nguồn điện sau điện năng kế có một đƣờng dây chính đi suốt qua các khu vực 

cần cung cấp điện, đến khu vực nào thì có một đƣờng dây rẽ nhánh cấp điện cho khu vực 

đấy, nếu có tải quan trọng hay công suất lớn nhƣ máy điều hòa không khí, bình nóng 

lạnh...có thể đi riêng một đƣờng nhánh, mỗi khu vực có thể 1 tủ điện cấp cho nhiều bảng 

hoặc chỉ có các bảng điện, trên các tủ điện và bảng điện có các thiết bị bảo vệ, thiết bị đóng 

cắt điện cho các phụ tải của khu vực đó. 

+ Ƣu điểm: 

- Mạch điện đơn giản, dễ thi công, tiết kiệm dây, ít tốn kém. 

- Dễ kiểm tra, sửa chữa. 

+ Nhƣợc điểm: 

- Nếu có sự cố trên đƣờng dây nhánh sẽ gây ảnh hƣởng cả hệ thống. 

- Nếu sửa chữa phải cắt điện toàn hệ thống. 

- Nếu mạch 3 pha khó phân tải đều các pha. 

2.2. Phương thức phân tải từ tủ điện chính.  

Một loại sơ đồ thƣờng dùng phƣơng thức phân tải từ tủ điện chính (tập chung). 

 

 

Hình 2.2.1: Phân tải từ tủ điện chính 

 

Từ nguồn điện sau điện năng kế đƣợc đƣa đến tủ điện chính, qua thiết bị đóng cắt 

tổng nối vào thanh cái hoặc cầu đấu dây, từ cầu đấu dây đó phân đi nhiều đƣờng dây nhánh 

cấp điện cho các phòng, nếu có tải quan trọng hay công suất lớn nhƣ máy điều hòa không 
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khí, bình nóng lạnh...có thể đi riêng một đƣờng nhánh, mỗi khu vực có thể 1 tủ điện cấp cho 

nhiều bảng hoặc chỉ có các bảng điện, trên các tủ điện và bảng điện có các thiết bị bảo vệ, 

thiết bị đóng cắt điện cho các phụ tải của khu vực đó. 

+ Ƣu điểm: 

- Không làm ảnh hƣởng lẫn nhau khi có sự cố và sửa chữa. 

- Dễ phân tải đều các pha. 

+ Nhƣợc điểm: 

- Mạch điện phức tạp hơn mạch đƣờng dây trục chính, khó thi công, tốn dây mạch 

nhánh, chi phí tốn kém. 

3. Các kích thƣớc hợp lý và lựa chọn dây dẫn trong lắp đặt điện 

3.1. Kí hiệu và quy ước màu dây dẫn. 

Kí hiệu và quy ƣớc màu dây dẫn đƣợc trình bày ở bảng 3.1: 

Tên dây dẫn 
Kí hiệu dây Màu dây 

Cũ Mới Cũ Mới 

Dây dẫn 
R, S, 

T 
L1, L2, L3 Đen, đỏ, dƣơng 

Đen, nâu, dƣơng 

nhạt 

Dây trung tính Mp N Xám Dƣơng nhạt 

Dây trung tính 

nối đất 

SL/M

p 
PEN Xám Xanh lá/vàng 

Dây bảo vệ SL PE Đỏ Xanh lá/vàng 

 

 3.2. Các kích thước hợp lý trong lắp đặt điện 

- Tủ điện, bảng điện cách sàn nhà từ (1,4÷1,6)m. 

- Ổ cắm chìm cách sàn nhà từ (0,9÷1,0)m. 

- Các loại bảng điện và ổ cắm dùng trực tiếp cho các thiết bị đặc biệt khác nhƣ máy 

rửa bát đĩa, máy hút hơi khi nấu, ti vi, bếp điện...tùy thuộc vào vị trí để lắp bảng điện ổ cắm 

cho phù hợp vị trí sao cho dây dẫn, dây cắm thuận tiện gọn gàng. 

- Đối với dây dẫn:  

Đi dây nổi: dây nằm ngang cách trần 0,3m, sau đó đi thẳng xuống bảng điện.  

Đi dây chìm: cũng đặt nhƣ đi dây  nổi, còn dây cấp cho các ổ cắm có thể đặt ngang 

tầm ổ cắm. 

3.3. Lựa chọn dây dẫn 

+ Chọn theo dòng điện phát nóng cho phép hay chọn theo dòng điện làm việc lâu 

dài. Nếu chọn theo dòng điện cho phép phải thỏa mãn điều kiện ngắn mạch, tổn thất điện 

áp, độ bền cơ học... 

+ Các phƣơng án đi dây: 

- Đi dây nổi: ây điện và cáp điện đƣợc đặt trong ống nhựa cứng tròn hoặc dẹp đặt 

trên mặt tƣờng hoặc mặt trần. 

Đi dây âm: Dây điện và cáp điện đƣợc luồn trong ống nhựa tròn hoặc ruột gà chôn 

âm tƣờng, âm trần, âm sàn, các ống cứng chịu lực, chống thấm nƣớc. 
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- Đi dây ngầm: dây điện và cáp điện đƣợc luồn trong ống nhựa cứng chịu lực va đập 

caochống thấm nƣớc và chôn ngầm dƣới đất. 

+ Các yếu tố lựa chọn dây dẫn điện: Tùy theo vị trí và yêu cầu sử dụng mà căn cứ 

lựa chọn các yếu tố sau.  

- Nhãn hiệu sản xuất. 

- Loại vật liệu làm dây dẫn điện (Cu, Al). 

- Loại vật liệu làm vỏ cách điện (kV). 

- Số lớp cách điện, số lớp bảo vệ khác. 

- Loại một lõi hay nhiều lõi. 

- Loại cáp một dây dẫn hay nhiều dây dẫn. 

- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn cho phép tối đa (
0
C). 

- Tiết diện ruột dẫn điện (mm
2
). 

- Dòng điện cho phép tối đa (A). 

- Loại chịu lực kéo hay không chịu lực kéo (N,kg/m). 

- Loại chịu lực va đập hay không chịu lực va đập. 

- Chọn tiết diện dây dẫn: 

Chọn tiết diện dây chung cho các đoạn hoặc chọn tiết diện dây dẫn cho từng đoạn 

trên cùng một đƣờng trục. 

Chọn tiết diện dây dẫn cho từng đƣờng nhánh. 

Chọn tiết diện dây dẫn cho từng phụ tải. 

 

 

PHẦN II: HƢỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP THỰC HÀNH 

 

Bài tập: Tính toán thiết kế lắp đặt mạch điện chiếu sáng cho 1 dãy nhà cấp 4 gồm 

10 phòng làm việc (10 gian nhà). Mỗi phòng có diện tích S = 18m
2
,trần cách sàn 3,2m, các 

phòng bố trí thiết bị giống nhau, gồm các thiết bị nhƣ sơ đồ đơn tuyết  H - 4.1: Dây dẫn đặt 

trong máng nhựa. (aptômát tổng lắp trong 1 hòm dặt đầu dãy nhà. Các phòng giống nhau 

chỉ vẽ tƣợng trƣng 3 phòng), điện áp sử dụng ~ 1 pha 220V. 

  1. Tính toán mạch điện chiếu sáng cho 1 dãy nhà cấp 4 gồm 10 phòng làm việc.  

 - Khi tính toán thiết kế điện chiếu sáng cho một số phòng làm việc nhỏ và vừa, các 

thiết bị chiếu sáng và thiết bị phục vụ sinh hoạt thƣờng lấy điện từ 1 đƣờng dây vì vậy khi 

tính toán điện chiếu sáng nên kết hợp vối các thiết bị phục vụ sinh hoạt, để chọn dây và thiết 

bị bảo vệ của hệ thống đó. 

  - Căn cứ vào diện tích chiếu sáng và nhu cầu sử dụng, chọn chủng loại và số lƣợng 

thiết bị, căn cứ vào tính chất công việc chọn loại thiết bị chiếu sáng, công suất chiếusáng và 

cách bố trí đảm bảo độ rọi (Lux), độ trƣng (Lumen) phù hợp.  

  - Từ nhu cầu sử dụng các thiết bị  khác phục phụ cho làm việc, phải bố trí hợp 

lý các bảng điện, các thiết bị bảo vệ...  

+ Tính công suất chiếu sáng: 

 - Công suất chiếu sáng cho 1 phòng:   PCS 1P = P0.S   Tra bảng ta chọn P0 = 9w/m
2
. 
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PCS 1P = 9 x 18 = 162   (W). 

 - Tính tổng số bóng đèn cho 1 phòng:   chọn đèn huỳnh quang 40w 

n1P = 05,4
40

1621 
d

PCS

P

P
     lấy tròn 4 báng.     

 - Công suất chiếu sáng cho 10 phòng:   PCS 10P = PCS1P.10 =  160.10 = 1600W  

 Tính tổng số bóng đèn cho 1 phòng:   n10P.10 = 4 x 10 = 40   (bóng). 

 + Công suất sử dụng khác: bình dun nƣớc uống, máy tính, quạt mát... (PK) = 

10000W. 

 + Tính tiết diện dây dẫn:Dòng điện trục chính:        

           ITC = (
CosU

Pt

.


) x 2        Cos tb = 0,95 42,79

95,0.220

16600
TCI  (A) 

 Tiết điện trục chính: tra sổ chọn J = 10A/mm
2
vì hệ số làm việc đồng thời nhỏ. 

STC = 94,7
10

42,79


J

ITC mm
2
.  

 Chọn dây đồng cách điện PVC có tính đến sự phát triển 5 đến 10 năm sau. loại dây 

PVC   M 2C x 10mm
2
.   

Tính tiết diện dây nhánh:  

 Dòng điện dây nhánh:    Inh = 
CosU

Pnh

.


 Một số phụ tải lớn có Cos = 1 nên ta 

chọn Cos tb = 0,95. 94,7
95,0.220

1660
nhI  (A) 

  Tiết điện đƣờng dây nhánh: tra sổ chọn J = 4A/mm
2
vì hệ số làm việc đồng thời  

tƣơng đối lớn.                Snh = 99,1
4

94,7


J

Inh mm
2
.  

     Chọn dây đồng cách điện PVC có tính đến sự phát triển 5 đến 10 năm sau. loại dây 

PVC   M 2C x 4mm
2
.           

-  Tính tiết diện dây ra đèn:   Iđ = 
CosU

Pd

.
 

                        Pđ1P = P1b.n1P =  40.4 = 160W              Inh = 86,0
85,0.220

160
  (A) 

 Chọn dây đồng cách điện PVC. từ dòng điện tra tiết diện dây dẫn. lấy loại dây PVC 

2C x 1mm
2
. 

  - Tính chiều dài từng loại dây: căn cứ vào kích thƣớc kiến trúc tính cho từng loại 

dây sau đó nhân với hệ số (1,1 1,2). 

  + Tính áptômát:   

-  Tính áptômát tổng:   IT = 79,42(A)  chọn áptômát một pha  80 A. 

 -  Tính áptômát nhánh:   Inh = 7,94 (A)  chọn áptômát một pha  15 A. 

   2. Thiết kế lắp đặt mạch điện chiếu sáng cho 1 dãy nhà cấp 4 gồm 10 phòng làm việc (10 

gian nhà). 

 - Căn cứ vào mặt bằng kiến trúc, chiều cao phòng làm việc để bố trí thiết bị hợp lý.   
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 -Từ các điều kiện trên ta xây dựng sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ dơn 

tuyến trên mặt bằng kiến trúc thực tế, mạch điện phải thoả mãn kỹ thuật, thuận tiện thao tác,  

vận hành, an toàn, chi phí thấp nhất, cũng dảm bảo sự phát triển của phụ tải trong 5năm dến 

10 năm tới. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

 Câu 1: Nêu cách đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng ? 

 Câu 2: Nêu cách đo điện áp xoay chiều bằng đồng hồ vạn năng ? 

 Câu 3: Nêu cách đo điện áp một chiều bằng đồng hồ vạn năng ? 

 Câu 4: Nêu các phƣơng thức đi dây trong căn hộ ? 
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BÀI 3: ĐẤU NỐI DÂY ĐƠN VÀ LÀM ĐẦU CỐT 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Nối thẳng dây đơn 

Qui trình nối đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau:  

- Bƣớc 1: Cắt bỏ lớp vỏ cách điện 

Khi thực hiện thao tác bóc lớp vỏ cách điện không nên cắt thẳng góc quanhsợi dây 

điện, vì làm nhƣ thế vết cắt trên dây dể bị gãy khi có lực bên ngoài tácđộng. Nên dùng dao 

gọt nghiêng một góc 300. Đối với dây có tiết diện nhỏ (dƣới2,5 mm2) có thể dùng kìm để 

tuốt dây. 

 

Hình 3.1.1. Bóc vỏ cách điện 

- Bƣớc 2: Làm sạch ruột dây dẫn 

Làm sạch ruột dây dẫn bằng vải sợi thuỷ tinh hoặc giấy, lau nhẹ cho đến khi 

thấy ánh kim. 

 

Hình 3.1.2. Làm sạch mối nối 

- Bƣớc 3: Xoắn mối nối 

Uốn đầu lõi một góc 90
0
 với khoảng cách bằng từ 8 đến 10 lần đƣờngkính lõi kể từ 

chỗ cắt lớp cách điện và đặt chúng vào nhau (hình 3.1.3a). Sử dụng hai kìm điện quấn dây 

này lên dây kia khoảng chừng từ  5 đến 7 vòng quấn dây còn lại khoảng chừng 5 đến 7 

vòng bằng kìm vạn năng và siết chặt theo chiều ngƣợc nhau, sau cùng phải  bóp chắc các 

đầu dây (hình 3.1.3b). 
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Hình 3.1.3. Nối thẳng dây đơn S< 2,5mm 

 

Đối với trƣờng hợp tiết diện dây lớn hơn 2,5 mm2 qui trình nối đƣợc thựchiện theo 

các bƣớc tƣơng tự, khâu chuẩn bị bao gồm: bóc vỏ lớp cách điện bênngoài bằng kìm hay 

dao cắt điện chuyên dụng (hình 3.1.1) sau đó làm sạch lõi bằng vải sợi thuỷ tinh (hình 

3.1.2), chuẩn bị thêm một sợi dây dẫn cùng loại vớivật liệu làm dây dẫn có đƣờng kính nhỏ 

hơn đƣờng kính lõi dây dẫn từ 2 đến 4lần, chiều dài đủ để xoắn từ 20 đến 30 vòng rồi thực 

hiện ghép nối hai phần dây dẫn ( hình 3.1.4) 

 

Hình 3.1.4. Nối thẳng dây đơn S > 2,5mm 

 

2. Nối phân nhánh dây đơn 

Phƣơng pháp này đƣợc ứng dụng tại những nơi cần rẽ nhánh trên đƣờngdây chính. 

Trƣờng hợp tiết diện dây nhỏ hơn 2,5 mm2 đƣợc nối theo hai cách nhƣ hình vẽ 3.2.1 

tạo nên sự vững chắc và có độ bền cơ tốt. Quy trình cũng đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ 

phƣơng pháp nối thẳng. Ban đầu bóc vỏ lớp cách điện bên ngoàicó khoảng cách đủ để có 

thể quấn từ 10 đến 15 vòng xoắn xung quanh lõi phân nhánh. Cắt bỏ vỏ đoạn phân nhánh 

một đoạn bằng 15 đến 20 lần đƣờng kính của dây, sau đó làm sạch cách điện bằng vải sợi 

thuỷ tinh hay giấy ráp cho đến khi có ánh kim. 

Xoắn từ 10 đến 15 vòng lõi của sợi dây phân nhánh xung quanh sợi dâychính dùng 

kìm điện bóp chặt và siết chắc các vòng xoắn bằng cách dùng hai kìm điện, cho hai kìm 

chuyển động ngƣợc chiều nhau rồi bóp chặt các đầu dây. 
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Hình 3.2.1. Nối phân nhánh dây đơn (S < 2,5mm) 

Đối với trƣờng hợp tiết diện dây lớn hơn 2,5 mm2 qui trình nối đƣợc thực hiện theo 

các bƣớc tƣơng tự.  

Khâu chuẩn bị bao gồm:  

- Bóc vỏ lớp cách điện bên ngoài bằng kìm hay dao cắt điện chuyên dụng 

- Làm sạch lõi dây dẫn bằng vải sợi thuỷ tinh,  

- Chuẩn bị thêm một sợi dây dẫn cùng loại với vật liệu làm dây dẫn, có đƣờng kính 

nhỏ hơn đƣờng kính lõi dây dẫn từ  2 đến 4 lần, chiều dài đủ đểxoắn từ 20 đến 30 vòng  

- Thực hiện ghép nối hai phần dây dẫn. 

 

Hình 3.2.2. Nối phân nhánh dây đơn (S > 2,5mm) 

 

3. Bấm cốt đầu dây 

Đầu cốt đƣợc dùng để bắt chắc chắn dây dẫn điện với các cầu đấu nguồn hoặc phụ 

tải, các dầu dây dẫn điện với nhau tạo thành những chỗ tiếp xúc điện vững chắc, thƣờng 

đƣợc sử dụng ở các hộp nối, các cầu đấu trung gian.  

Qui trình bấm đầu cốt từ khâu chuẩn bị đến khâu hoàn thành đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Bóc lớp vỏ cách điện  
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Khoảng cách lớp vỏ đƣợc bóc chỉ đủ để bỏ vào đầu cốt thông thƣờng khoảng 5 cm 

(đối với dây dẫn có tiết diện S< 2,5 mm2), đối với đây có tiết diệnS> 2,5 mm2), thì tuỳ 

thuộc vào đầu cốt mà bóc khoảng cách vỏ cho phù hợp. 

Dùng kìm tuốt dây hay dao chuyên dụng để cắt lớp cách điện bên ngoài (hình 3.1.1), 

sau đó dùng vãi sợi thuỷ tinh hay giấy làm sạch phần lõi dây (hình 3.1.2). 

- Bƣớc 2: Bấm đầu cốt 

Luồn phần lõi dây đã đƣợc chuẩn bị vào đầu cốt, dùng kìm ép cốt bóp chặt phần tiếp 

xúc giữa đầu cốt và dây dẫn. Đối với các dây dẫn và đầu cốt lớn phải dùng kìm cộng lực để 

bóp chắt đầu cốt. Ở phần gắn chặt đƣợc bọc một vỏ nhựacách điện hay băng cách điện 

(hình 3.3.1). 

 

Hình 3.3.1. Bấm đầu cốt cho một dây 

 

Đối với các đầu cốt nối nhiều đầu dây lại với nhau sau khi bóc bóc vỏ lớp cách điện 

và làm sạch, phải dùng kìm xoắn các đầu dây lại với nhau, sau đó mới luồn đầu cốt vào 

thực hiện thao tác bấm, cuối cùng thực hiện thao tác bọc cách điện (hình 3.3.2.). 

 

Hình 3.3.2. Bấm đầu cốt cho nhiều dây 

 

4. Tạo khuyên đầu dây 

Khi cần bắt các dây dẫn vào các cầu đấu điện ta phải  đánh khuyên cho đầu dây để 

mối tiếp xúc chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc điện đúng kỹ thuật. Chú ý khuyên nối phải  đặt 

đúng chiều nối, vì khi siết chắt các đai ốc, hoặc vít thì dây dẫn sẽ ôm chặt vào thân bu-lông. 

Qui trình thực hiện nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Cắt bỏ lớp vỏ cách điện  

Đối với dây đơn cứng, ta cần đo đƣờng kính của vít bắt mối nối, xác định chiều dài 

của lõi dây cần thiết để uốn thành khuyên tròn. Dùng kìm tuốt dây  hay dao chuyên dùng để 

cắt lớp cách điện từ đầu nối lõi dây điện đến khoảng cách cần thiết để uốn dây thành vòng 

tròn, để dƣ ra 2 đến 3 mm. Đối với dây đơn mềm dƣ ra thêm một đoạn đủ để quấn lên lõi 

dây từ 5 đến 7 vòng. 

- Bƣớc 2: Làm sạch lõi dây  
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Làm sạch phần lõi dây trần bằng vải sợi hay giấy ráp cho đến khi thấy ánh kim loại 

(hình 3.1.2). 

- Bƣớc 3: Uốn đầu lõi dây 

Đối với dây đơn cứng với phần lõi đã đƣợc chuẩn bị dùng kìm điện bẻ vuông góc và 

hơi uống cong đầu một chút, kế đến dùng kìm mỏ nhọn uốn cong dần cho đến khi nó đƣợc 

khép kín sau đó dùng kìm tròn nắn lại cho tròn. 

 

Hình 3.4.1.Tạo khuyên cho dây đơn lõi cứng 

 

Đối với dây đơn mềm với phần lõi đã đƣợc chuẩn bị, dùng kìm tròn uốn dần cho đến 

khi thành hình tròn, sau đó xoắn chặt phần lõi dây còn thừa lên than lõi dây. 

 

Hình 3.4.2.Tạo khuyên cho dây đơn lõi mềm 
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Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Nối thẳng dây đơn 

1.1. Công tác chuẩn bị 

Để phục vụ tốt cho quá trình thực hành, ta cần chuẩn bị một số dụng cụ vàthiết 

bị vật tƣ. Dƣới dây là số lƣợng dụng cụ và thiết bị vật tƣ chuẩn bị cho 1nhóm 2 học 

viên bao gồm: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Kìm mỏ nhọn 01  

5 Dao cắt vỏ cách điện 01  

 

b) Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,0 mm2 1 m  

2 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,5 mm2 1 m  

3 Dây dẫn đơn lõi một sợi 2,5 mm2 1m  

4 Giấy ráp mịn 1 miếng  

1.2. Thực hành nối thẳng dây đơn 

1.2.1 Thao tác mẫu 

Thao tác mẫu là một công việc rất quan trọng trong giờ thực hành, quá trìnhthao tác 

mẫu chính xác, rõ ràng sẽ giúp học viên  nắm chắc đƣợc kiến thức và dễ dàng trong việc rèn 

luyện kỹ năng. Trƣớc hết, giáo viên sẽ thao tác mẫu các bƣớc thực hiện công việc để học 

viên  quan sát. Vừa thao tác, vừa kết hợp thuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình kỹ 

thuật để học viên  nắm rõ đƣợc cácbƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõ bƣớc nào 

thì giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

1.2.2 Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụ thể 

nhƣ sau: Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12nhóm, mỗi 

nhóm 2 học viên . 

1.2.3 Thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện 

- Mỗi học viên  trong nhóm sẽ luân phiên thực hiện các công việc khácnhau nhiều 

lần. Ví dụ, lần thứ nhất học viên  1 thao tác các công việc phụ nhƣ cắt bỏ lớp vỏ cách điện 

và làm sạch ruột dây dẫn bằng giấy ráp, học viên  2 thực hiện nối dây. Lần thứ hai thì 2 học 
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viên  sẽ thay đổi công việc cho nhau. Và các nhóm sẽ luân phiên thực hiện các thao tác đó 

nhiều lần để hình thành kỹ năngnối dây đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹ năng cho 

các học viên. 

1.2.4 Đánh giá kết quả  

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng nối thẳng dây dẫn đơn lõi một sợi, mối 

nối phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mối nối chắc chắn, gọn, sáng và xoắn đều 

- Mối nối không dài quá cũng không ngắn quá, cụ thể đối với dây tiết diện<2,5mm2 

chiều dài mối nối khoảng từ 2-3cm, còn với dây tiết diện >2,5mm2chiều dài mối nối 

khoảng từ 3-5cm 

- Vỏ cách điện không bị trầy xƣớc, dập nát. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những kỹ năng cần lƣu ý trong bài. 

2. Nối phân nhánh dây đơn 

2.1 Công tác chuẩn bị 

Đối với bài thực hành nối phân nhánh dây đơn, số lƣợng dụng cụ và thiết bịvật tƣ 

chuẩn bị cho 1 nhóm 2 học viên  bao gồm: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Kìm mỏ nhọn 01  

5 Dao cắt vỏ cách điện 01  

b) Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,0 mm2 1 m  

2 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,5 mm2 1 m  

3 Dây dẫn đơn lõi một sợi 2,5 mm2 1m  

4 Giấy ráp mịn 1 miếng  

2.2 Thực hành nối phân nhánh dây đơn 

2.2.1 Thao tác mẫu 

Thao tác mẫu là một công việc rất quan trọng trong giờ thực hành, quá trình thao tác 

mẫu chính xác, rõ ràng sẽ giúp học viên  nắm chắc đƣợc kiến thức và dễ dàng trong việc rèn 

luyện kỹ năng. Trƣớc hết, giáo viên sẽ thao tác mẫu một lần các bƣớc thực hiện công việc 
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để học viên  quan sát. Vừa thao tác, vừa kết hợpthuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình 

kỹ thuật để học viên nắm rõ đƣợccác bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõbƣớc nào thì 

giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

2.2.2. Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụthể nhƣ sau: 

Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm 2 học viên . 

2.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Mỗi học viên  trong nhóm sẽ luân phiên thực hiện các công việc khácnhau nhiều 

lần. Ví dụ, lần thứ nhất học viên  1 thao tác các công việc phụ nhƣcắt bỏ lớp vỏ cách điện và 

làm sạch ruột dây dẫn bằng giấy ráp, học viên  2 thựchiện nối dây. Lần thứ hai thì 2 học 

viên  sẽ thay đổi công việc cho nhau. Và các nhóm sẽ luân phiên thực hiện các thao tác đó 

nhiều lần để hình thành kỹ năngnối dây đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên . 

2.2.4 Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng nối phân nhánh dây đơn lõi một sợi, mối 

nối phải đạt đƣợc những tiêu chuẩn sau: 

- Mối nối chắc chắn, sạch, sáng và xoắn đều 

- Mối nối không dài quá cũng không ngắn quá 

- Phần vỏ cách điện gần mối nối không bị dập nát, trầy xƣớc. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

3. Bấm cốt đầu dây 

3.1 Công tác chuẩn bị 

Ở thao tác này cần chuẩn bị một số dụng cụ và vật tƣ thiết bị sau: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Kìm mỏ nhọn 01  

5 Dao cắt vỏ cách điện 01  
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b) Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,0 mm2 1 m  

2 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,5 mm2 1 m  

3 Dây dẫn đơn lõi một sợi 2,5 mm2 1m  

4 Đầu cốt cho dây 1,0 mm2 20 cái  

5 Đầu cốt cho dây 1,0 mm2 20 cái  

6 Đầu cốt cho dây 2,5 mm2 20 cái  

 

3.2. Thực hành bấm cốt đầu dây 

3.2.1 Thao tác mẫu 

Cũng giống nhƣ các giờ thực hành khác, trƣớc khi cho học viên  thực hành giáo viên 

sẽ thao tác mẫu các bƣớc thực hiện công việc để học viên quan sát. 

Vừa thao tác, vừa kết hợp thuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình kỹ thuật để 

học viên  nắm rõ đƣợc các bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõ bƣớc nào 

thì giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

3.2.2 Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụthể nhƣ sau: 

Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm 2 học viên . 

3.2.3 Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, uốn 

nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹnăng cho học viên  . 

3.2.4 Đánh giá kết quả  

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng bấm cốt đầu dây, sản phẩm cuối cùng 

phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Đầu cốt phải có kích thƣớc phù hợp với dây dẫn 

- Đầu cốt đƣợc bóp phải chắc chắn, không bị vỡ phần chụp cách điện 

- Không để hở phần lõi dây dẫn ra ngoài, không để thừa đầu dây dẫn quá 0,5mm 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

4. Tạo khuyên đầu dây 

4.1 Công tác chuẩn bị 

Để rèn luyện kỹ năng tạo khuyên đầu dây cần chuẩn bị một số dụng cụ vàvật tƣ thiết 

bị sau: 

a) Dụng cụ 
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TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Kìm mỏ nhọn 01  

5 Dao cắt vỏ cách điện 01  

 

b) Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,0 mm2 1 m  

2 Dây dẫn đơn lõi một sợi 1,5 mm2 1 m  

3 Dây dẫn đơn lõi một sợi 2,5 mm2 1m  

 

4.2. Thực hành tạo khuyên đầu dây 

4.2.1. Thao tác mẫu 

Kỹ năng tạo khuyên đầu dây không phức tạp, tuy nhiên cần sự khéo léo nhất định để 

khuyên đầu dây tròn, đẹp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cũng giống nhƣ các giờ thực hành 

khác, giáo viên sẽ thao tác mẫu một lần các bƣớc thực hiện công việc để học viên  quan sát. 

Vừa thao tác, vừa kết hợp thuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình kỹ thuật để học viên  

nắm rõ đƣợc các bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõ bƣớc nào 

thì giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

4.2.2. Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụthể nhƣ sau: 

Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm 2 học viên . 

4.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, uốn 

nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹ năng cho học viên  . 

4.2.4. Đánh giá kết quả  

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng tạo khuyên đầu dây,sản phẩm cuối cùng 

phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Khuyên tròn đều, không gẫy khúc và có kích thƣớc phù hợp với bu-lông hoặc vít 

cầu đấu 

- Không để hở quá nhiều phần lõi dây dẫn ra ngoài, thông thƣờng vỏ cách điện cách 

khuyên khoảng 3mm 

- Không để vỏ cách điện trầy xƣớc hoặc dập nát. 
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Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc nối dây đơn lõi một sợi ? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc hàn và băng cách điện mối nối ? 

Câu 3. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc làm đầu cốt dây dẫn đơn lõi một sợi ? 

Câu 4. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc tạo khuyên đầu dây đơn lõi một sợi ? 
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BÀI 4: LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN NỔI 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phƣơng pháp lắp bảng điện nổi 

Bảng điện là bảng để gá lắp các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo về bao gồm: Cầu 

dao và cầu chì hoặc áp tô mát, công tắc, ổ cắm và đèn báo nguồn.  

Khi thực hiện gá lắp và đấu nối dây dẫn giữa các thiết bị trên bảng điện cần làm 

theođúng quy trình kỹ thuật, nhƣ sau: 

• Bƣớc 1: Xác định vị trí và gá lắp các thiết bị trên bảng điện. Các thiết bị lắp trên 

bảng điện phải theo mộttrật tự nhất định để quá trình thao tác dễ dàng nhất. 

Thông thƣờng, thiết bị đóng cắt nguồn (Cầu dao,cầu chì hoặc áp tô mát) và đèn báo 

phải lắp trên cùng. Xuống thấp hơn là công tắc và cuối cùng là ổ cắm. Tùy vào số lƣợng 

thiết bị mà chọn kíchthƣớc bảng điện và bố trí các thiết bị cho phù hợp. 

Trên hình vẽ 4.1 là vị trí các thiết bị trên bảng điện,trong đó: AT là áp tô mát, DB là 

đèn báo nguồn,CT là công tắc và OC là ổ cắm. 

 

Hình 4.1.1 Vị trí các thiết bị trên bảng điện 

 

• Bƣớc 2: Khoan lỗ luồn dây trên bảng điện. Các thiết bị trên bảng điện thực hiện 

đấu nối phía sau bảng điện, chính vìvậy ta phải khoan lỗ luồn dây từ các thiết bị qua bảng 

điện để thực hiện đấu nối. 

Lƣu ý, khoan lỗ có kích thƣớc vừa với dây dẫn, không khoan ra ngoài vị trí của 

thiết bị. 

• Bƣớc 3: Đấu dây thiết bị trên bảng điệnCác thiết bị trên bảng điện đƣợc đấu 

nốitheo quy trình kỹ thuật riêng. Phân biệt haimàu dây, dây dƣơng (L) và dây âm (N),thông 

thƣờng sử dụng màu đỏ và màu đen.Đèn báo và ổ cắm đấu song song với nguồn,còn công 

tắc thì đấu nối tiếp với dây dƣơngnguồn. Sơ đồ nối dây nhƣ trên hình vẽ 4.2 
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Hình 4.1.2 Sơ đồ nối dây các thiết bị trên bảng điện 

 

2. Các bƣớc thực hiện gắn bảng điện trên tƣờng 

Khi gắn bảng điện lên tƣờng cần làmtheo trình tự sau: 

• Bƣớc 1:  Xác định và lấy dấu vị trí gắnbảng điện 

Trƣớc khi gắn bảng điện lên tƣờng ta cần chọn vị trí cho thích hợp. Cần lƣu ý, bảng 

điện phải đặt ở vị trí dễ thao tác nhất, vị trí vừa tầm với ngƣời sử dụng trong gia đình, thông 

thƣờng bảng điện lắp ở độ cao khoảng 1,5 - 1,6m.  

Đặt bảng điện lên vị trí cần gá lắp, chỉnh bảng điện sao cho cân bằng (dùng 

thƣớcthủy Li-vô) và đánh dấu vị trí khoan bắt tắc-kê. 

• Bƣớc 2: Khoan và gắn tắc-kê 

Khoan 4 lỗ vào vị trí đã lấy dấu bằng mũi khoan thích hợp (thông thƣờng sử dụng 

mũi khoan Ф6). Lƣu ý, khi khoan phải giữ mũi khoan thẳng, vuông góc với mặt tƣờng để 

mũi khoan không bị chạy khỏi vị trí đánh dấu. 

• Bƣớc 3: Gá lắp bảng điện lên tƣờng  

Đặt bảng điện vào vị trí đã xác định, sau đó dùng vít bắt bảng điện và chỉnhlại cho 

cân bằng. 
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PHẦN II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Lấy dấu vị trí gắn bảng điện 

Để thực hành kỹ năng lấy dấu vị trí gắn bảng cần một số dụng cụ và thiết bị sau: 

Thƣớc dây; thƣớc thủy Li-vô; bút lấy dấu; bảng điện nổi. 

Đây là một kỹ năng đơn giản của bài, đòi hỏi mỗi học viên  phải làm việc độc lập. 

Vì vậy mỗi học viên  sẽ thao tác lấy dấu một lần. Để lấy dấu chính xácthì trong quá trình lấy 

dấu phải giữ chặt bảng điện không để xê dịch, bút lấy dấuphải đặt thẳng và vuông góc với 

mặt tƣờng. 

2. Thực hiện khoan gắn tắc-kê 

Cần chuẩn bị một số dụng cụ và vật tƣ sau: Máy khoan bê tông; mũi khoan bê tông 

Ф6; búa và tắc-kê. 

Đây cũng là một kỹ năng đơn giản, mỗi học viên  sẽ thực hiện khoan 4 mũi trên 

vị trí mình đã lấy dấu. Ở kỹ năng này cần lƣu ý, mũi khoan luôn để thẳng vàvuông góc 

với mặt tƣờng. Khi bắt đầu khoan, phải khoan nháy để tránh mũi khoan chệch khỏi vị 

trí lấy dấu. 

Lỗ khoan đạt phải vuông góc với mặt tƣờng, không xê dịch khỏi vị trí lấydấu và 

không bị vỡ mặt tƣờng xung quanh lỗ khoan. Tắc-kê đóng sát mặt tƣờng,không thừa và 

cũng không lỏng lẻo. 

3. Lắp ráp thiết bị vào bảng điện 

Đây là kỹ năng quan trọng nhất trong bài, để buổi học đạt kết quả cao cần chuẩnbị 

những dụng cụ và thiết bị sau: 

* Dụng cụ: 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm cắt dây 01  

3 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

4 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

5 Thƣớc đo 01  

*  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Áp tô mát 2 cực 16A 01 cái  

2 Công tắc đơn 02 cái  

3 Ổ cắm đơn 01 cái  

4 Đèn báo nguồn 220V 01 cái  

5 Dây dẫn đơn 1,5 mm 03 m Màu đỏ + đen 

Sau khi đã xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện, ta tiến hành lắp ráp các thiết bị 

lên bảng điện 
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3.1. Lắp ráp áp tô mát 

Áp tô mát là thiết bị đóng cắt nguồn và là thiết bị bảo vệ mạch điện, nên nó phải 

đƣợc lắp ráp phía trên cùng của bảng điện. 

Trình tự lắp ráp: 

- Đặt áp tô mát vào vị trí đã xác định 

- Khoan lỗ luồn dây qua bảng điện. 

- Chỉnh áp tô mát cho cân bằng thƣớc đo và thƣớc thủy Li-vô 

- Dùng vít bắt chặt áp tô mát vào bảng điện 

Yêu cầu:  

- Áp tô mát đƣợc gá lắp chặt chẽ, cân bằng và nằm đúng vị trí đã xác địnhtrƣớc 

- Lỗ khoan luồn dây không đƣợc chệch khỏi vị trí của áp tô mát 

3.2. Lắp ráp đèn báo 

Đèn báo nguồn là thiết bị tín hiệu, nên nó cũng phải đặt phía trên cùng bảng điện để 

dễ dàng quan sát trạng thái của mạch điện. Thông thƣờng đèn báo nguồn đặt ngang hàng 

với áp tô mát hoặc cầu dao. Khác với các thiết bị khác, đèn báo sẽ đặt âm vào bảng điện, 

nên trƣớc khi lắp ráp ta phải khoét lỗ. Mũi khoét sẽ phụ thuộc vào từng loại đèn, Ф10, Ф16 

hoặc Ф22 

Trình tự lắp ráp: 

- Đặt đèn báo vào lỗ đã khoan sẵn 

- Bắt chặt đèn báo vào bảng điện bằng ê-cu nhựa đi kèm 

Yêu cầu:  

- Đèn báo đƣợc gá lắp chặt chẽ, nằm đúng vị trí đã xác định trƣớc 

3.3. Lắp ráp công tắc 

Quy trình lắp ráp công tắc tƣơng tự nhƣ lắp ráp áp tô mát 

Trình tự lắp ráp: 

- Đặt các công tắc vào vị trí đã xác định 

- Khoan lỗ luồn dây qua bảng điện. 

- Chỉnh công tắc cho cân bằng thƣớc đo và thƣớc thủy Li-vô 

- Dùng vít bắt chặt công tắc vào bảng điện 

Yêu cầu:  

- Công tắc đƣợc gá lắp chặt chẽ, cân bằng và nằm đúng vị trí đã xác địnhtrƣớc 

- Lỗ khoan luồn dây không đƣợc chệch khỏi vị trí của áp tô mát 

3.4. Lắp ráp ổ cắm 

Ổ cắm là thiết bị kết nối phụ tải ngoài nhƣ tivi, tủ lạnh, quạt,... Để cho dây dẫn gọn 

gàng nhất thì ổ cắm phải đặt ở dƣới cùng của bảng điện. 

Trình tự lắp ráp: 

- Đặt các ổ cắm vào vị trí đã xác định 

- Khoan lỗ luồn dây qua bảng điện. 

- Chỉnh ổ cắm cho cân bằng thƣớc đo và thƣớc thủy Li-vô 

- Dùng vít bắt chặt ổ cắm vào bảng điện 

Yêu cầu:  
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- Ổ cắm đƣợc gá lắp chặt chẽ, cân bằng và nằm đúng vị trí đã xác địnhtrƣớc 

- Lỗ khoan luồn dây không đƣợc chệch khỏi vị trí của áp tô mát 

3.5. Đấu dây các thiết bị trong bảng điện 

Khi các thiết bị đã đƣợc gá lăp chặt chẽ trên bảng điện, dây dẫn từ các thiế tbị đã 

đƣợc luồn qua bảng điện. Công việc tiếp theo sẽ là đấu nối dây dẫn giữa các thiết bị trên 

bảng điện. 

Trình tự đấu nối: 

- Đấu dây đèn báo: Đèn báo sẽ lấy nguồn trực tiếp từ áp tô mát 

- Đấu dây công tắc: Các công tắc đấu nối tiếp với dây dƣơng (L) của nguồn,rồi từ 

công tắc đấu đến dây bóng đèn 

- Đấu ổ cắm: Các ổ cắm đấu song song với nhau và song song với nguồn từsau 

áp tô mát. 

Yêu cầu: 

- Đấu đúng sơ đồ 

- Các dây dẫn đấu nối không căng quá, cũng không trùng quá. 

- Phân biệt rõ ràng dây dƣơng (L) và dây âm (N) bằng 2 màu đỏ và đen 

3.6. Đánh giá kết quả 

Sau khi học viên  thực hành các kỹ năng xong, dựa vào các yêu cầu đã đặt ra của 

từng kỹ năng để đánh giá kết quả sản phẩm của từng học viên . Nhận xét những điều làm 

đƣợc và chƣa làm đƣợc của mỗi học viên , mỗi thao tác. Nhấn mạnh những lƣu ý để học 

viên  hoàn thiện các kỹ năng lắp đặt bảng điện. 

4. Lắp đặt bảng điện vào vị trí 

Để thực hành tốt kỹ năng lắp đặt bảng điện, cần chuẩn bị một số dụng cụ và thiết bị 

sau: Thƣớc thủy li-vô; tuốc nơ vít 4 cạnh; bảng điện; vít. 

Trình tự lắp đặt: 

- Đặt bảng điện vào vị trí đã khoan và gắn tắc-kê 

- Bắt 4 vít vào 4 lỗ trên bảng điện sau đó vặn lỏng 4 vít để giữ bảng điện không bị 

rơi xuống 

- Chỉnh bảng điện cho cân, bằng thƣớc thủy li-vô rồi vít chặt 4 vít. 

Yêu cầu: 

- Bảng điện đƣợc lắp chặt chẽ và sát mặt tƣờng 

- Bảng điện đặt cân bằng, kiểm tra bằng thƣớc thủy li-vô. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt bảng điện nổi? 

Câu 2. Trình bày các yêu cầu kỹ thuật khi lắp ráp bảng điện nổi? 
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BÀI 5: LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN NGẦM 

 

Phần I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phƣơng pháp lắp ráp và đấu dây thiết bị trên bảng điện chìm 

Khi lắp ráp và đấu dây bảng điện chìm phải tuân theo sơ đồ thiết kế hệ thống điện, 

bao gồm:sơ đồ mạch điện, số lƣợng thiết bị, chiều cao và kích thƣớc các bảng điện. Không 

giống nhƣ bảng điện nổi, mỗi bảng điện chìm có kích thƣớc,chiều cao và chức năng riêng. 

Thông thƣờng đƣợc chia thành các loại sau:  

- Bảng điện tổng chứa các thiết bị đóng cắtvà bảo vệ nhƣ các loại áp tô mát 3 pha, 2 

pha hoặc 1 pha. Bảng điện tổng đặt ở vị trí cao nhất,dễ sử dụng nhất khi sự cố xảy ra, chiều 

cao của bảng điện tổng khoảng 1,4 – 1,5m so với mặtsàn. 

- Bảng điện công tắc chứa các loại công tắc điều khiển cho đèn, quạt,... Các bảng 

điện công tắc thƣờng đặt cao khoảng 1,2 -1,3m so với mặt sàn. 

- Bảng điện ổ cắm chứa các ổ cắm để thực hiện cấp nguồn cho các phụ tải phát sinh 

bên ngoài nhƣ tivi, tủ lạnh, quạt bàn,... Các bảng điện ổ cắm thƣờng đặt ở dƣới thấp để tránh 

vƣớng dây khi cắm các phụ tải phát sinh vào, nhƣng cũng không đặt sát sàn nhà để tránh ẩm 

ƣớt do môi trƣờng độ ẩm cao. Thông thƣờng độ cao của bảng điên ổ cắm là 0,3m so với 

mặt sàn. 

 

Hình 5.1.1 Chiều cao các bảng điện chìm  

a) Bảng điện tổng   b) Bảng điện công tắc  c) Bảng điện ổ cắm 

 

Khi lắp đặt và đấu dây các thiết bị vào bảng điện ngầm cần tuân theo quy trình sau: 

• Bƣớc 1: Gá lắp các thiết bị trên bảng điện 

Ở bƣớc này cần tuân thủ thiết kế ban đầu của công trình hoặc khu vực công trình. 

- Đối với bảng điện tổng các áp tô mát đƣợc gá lắp trên các thanh cài và sẽ xếp theo 

hàng ngang, từ áp tô mát tổng đến các áp tô mát nhánh sẽ xếp từ trái qua phải, xếp sát nhau. 

Các áp tô mát phải đặt đúng chiều, đầu vào phía trên,đầu ra phía dƣới. Hình vẽ 5.1.2a 
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- Đối với bảng điện công tắc, tùy vào số lƣợng hạt công tắc mà lựa chọnhộp âm và 

mặt công tắc cho phù hợp. Các công tắc cho quạt xếp thành một hang và các công tắc cho 

đèn chiếu sáng xếp thành một hàng phía dƣới để ngƣời sửdụng dễ nhớ và không bị lẫn khi 

thao tác. Hình 5.1.2b 

- Đối với bảng điện ổ cắm, các ổ cắm cũng xếp theo hàng ngang để dâycắm gọn 

nhất.  Hình 5.1.2c 

 

Hình 5.1.2 Bố trí các thiết bị trên bảng điện ngầm 

a) Bảng điện tổng, b) Bảng điện công tắc, c) Bảng điện ổ cắm 

 

• Bƣớc 2: Đấu nối các thiết bị trên bảng điện 

- Đấu nối bảng điện tổng: Việc đấu nối phải tuân theo sơ đồ nguyên lý của bản thiết 

kế. Lƣu ý, các áp tô mát với quy định đầu vào phía trên, đầu ra phía dƣới theo đúng chiều 

của áp tô mát. Tức là khi nhìn thẳng vào áp tô mát, cần tác động phía trên là đóng, phía dƣới 

là mở. 

- Đấu nối bảng điện công tắc: Các công tắc trong bảng điện sẽ đấu chung một 

cực với nhau và đấu vào dây dƣơng (L) của nguồn. Các cực còn lại sẽ đấu đến các 

thiết bị phụ tải. 

- Đấu nối bảng điện ổ cắm: Các ổ cắm sẽ đấu song song với nhau và đấuvào 

nguồn điện. 

2. Các bƣớc thực hiện gá lắp bảng điện vào tƣờng 

Khi bảng điện đã đƣợc đấu nối xong, các dây dẫn nguồn hoặc dây đến cácthiết bị đã 

đƣợc chờ sẵn ở đế âm tƣờng. Lúc này ta thực hiện lắp bảng điện vào tƣờng. Trƣớc khi lắp 

bảng điện vào tƣờng phải nối các dây dẫn nguồn, dây dẫn tải vào các thiết bị trên bảng điện. 

Quá trình gá lắp bảng điện vào tƣờng thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

- Xếp dây gọn gàng trong đế âm và đặt bảng điện vào 

- Sử dụng ốc vít đi kèm lắp vào các lỗ bắt ốc và vặn vừa lỏng để căn chỉnh cân bằng. 

Trong quá trình bắt ốc vít phải cẩn thận để ý dây phía trong đế, tránh vít vào dây. 

- Chỉnh cân bằng các bảng điện bằng thƣớc thủy li-vô sau đó vặn chặt các ốc vít để 

các thiết bị nằm hết vào trong đế âm, mặt bảng điện nằm dƣơng trên bề mặt tƣờng. 

- Lắp mặt các bảng điện vào. 
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Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Lấy dấu vị trí gắn bảng điện 

Một số dụng cụ và thiết bị cần thiết trong giờ thực hành: Thƣớc dây; bút lấydấu; đế 

âm bảng điện tổng; đế âm bảng điện công tắc và đế âm bảng điện ổ cắm. 

Trình tự thực hiện: 

- Sử dụng thƣớc dây đo xác định vị trí đặt các đế âm 

- Đặt đế âm vào vị trí đã xác định và lấy dấu. Lƣu ý, cần lấy hai dấu, mộtdấu chính 

xác đế âm và một dấu bên ngoài cách dấu thứ nhất 1 - 2cm để khi đụchố chứa đế âm không 

bị mất dấu. 

Yêu cầu: 

- Dấu lấy chính xác, rõ ràng và đúng kích thƣớc theo yêu cầu của bản vẽ 

- Mỗi bảng điện phải lấy đủ hai dấu nhƣ đã nói ở trình tự thực hiện. 

2. Chôn hộp, gá lắp bảng điện vào tƣờng 

Mục tiêu:  

- Đục và chôn đế âm vào tƣờng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Thể hiện đƣợc tác phong công việc, nhanh nhẹn và thực hiện đƣợc các quy tắc an 

toàn trong công việc. 

Để thực hành kỹ năng chôn đế âm đạt hiệu quả cao cần chuẩn bị một số dụng cụ và 

vật tƣ thiết bị sau: Máy đục bê tông; hoặc búa và đục; thƣớc đo; đế âm bảng điện; vữa xây 

và bộ dụng cụ xây. 

Trình tự thực hiện: 

- Đục hố âm theo vị trí đã lấy dấu. 

- Đặt đế âm bảng điện vào tƣờng 

- Căn chỉnh cân bằng, độ nông sâu và cố định bằng đế âm bằng vữa xây. 

Yêu cầu: 

- Hố đục vừa với đế âm đã lấy dấu, không to quá hoặc nhỏ quá, không sâu quá hoặc 

nông quá. 

- Đế âm đặt phải đảm bảo cân bằng, chắc chắn và mặt đế âm bằng với mặt vữa 

của tƣờng. 

3. Lắp ráp thiết bị vào bảng điện 

Mục tiêu:  

- Lắp ráp thành thạo các thiết bị vào bảng điện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Thể hiện đƣợc tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn và thực hiện tốt các nguyên tắc 

an toàn trong công việc. 

Công tác chuẩn bị: 

* Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm cắt dây 01  

3 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  
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TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

4 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

5 Dao cắt vỏ cách điện 01  

 

*  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Áp tô mát 2 cực 16A 02 cái  

2 Áp tô mát 1 cực 16A 02 cái  

3 Bảng điện tổng 01 cái  

4 Thanh cài 1m  

5 Bảng điện công tắc  01 cái  

6 Hạt công tắc 1 cực 03 cái  

7 Bảng điện ổ cắm  01 cái  

8 Hạt công tắc 03 cái  

9 Dây dẫn đơn 1,5 mm 03 m  

 

3.1 Lắp ráp áp tô mát 

Khi lắp ráp áp tô mát cần tuân theo quy trình thực hiện và các lƣu ý đã nói ở 

phần trên. 

Yêu cầu: 

- Các áp tô mát đặt theo hàng  ngang trên thanh cài và đặt ở khoảng chính giữa tính 

từ mép trên xuống mép dƣới của đế bảng điện tổng. 

- Áp tô mát đặt đúng chiều và đặt sát nhau. 

- Thứ tự từ áp tô mát tổng đến các áp tô mát nhánh đặt từ trái sang phải và đặt ở 

khoảng chính giữa tính từ mép trái sang mép phải của bảng điện tổng. 

3.2 Lắp ráp công tắc 

Công tắc đƣợc lắp vào mặt bằng các khớp, quá trình lắp ráp hạt công tắc tuy đơn 

giản nhƣng phải đạt đƣợc những yêu cầu đặt ra. 

Yêu cầu: 

- Hạt công tắc phải lắp đặt chắc chắn trên bảng điện 

- Các hạt công tắc phải lắp cùng chiều, phía trên là đóng và phía dƣới là cắt 

- Các hạt đóng cắt cho quạt thì lắp cùng một hàng phía trên, các hạt đóng cắt cho đèn 

thì lắp xuống hàng dƣới. 

3.3 Lắp ráp ổ cắm 

Ổ cắm đƣợc lắp ráp tƣơng tự nhƣ công tắc, ta phải thực hiện lắp các hạt ổ cắm vào 

mặt ổ cắm. 

Yêu cầu: 

- Hạt ổ cắm phải lắp đặt chắc chắn trên bảng điện 
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- Các hạt ổ cắm lắp theo hàng ngang 

3.4 Đấu dây các thiết bị trong bảng điện 

Yêu cầu: 

- Đấu đúng sơ đồ  

- Các dây dẫn đấu nối không căng quá, cũng không trùng quá. 

- Phân biệt rõ ràng dây dƣơng (L) và dây âm (N) bằng 2 màu dây đỏ và đen 

4. Lắp đặt bảng điện vào vị trí 

Mục tiêu:  

- Lắp đặt thành thạo bảng điện vào vị trí đã định sẵn 

- Thể hiện đƣợc tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỷ và thực hiện đƣợc các quy 

tắc an toàn trong công việc 

Để thực hành tốt kỹ năng lắp đặt bảng điện, cần chuẩn bị một số dụng cụ và thiết bị 

sau: Thƣớc thủy li-vô; tuốc nơ vít 4 cạnh; bảng điện; vít. 

Trình tự lắp đặt: 

- Đặt bảng điện vào đế âm đã đặt sẵn 

- Bắt 4 vít vào 4 lỗ trên bảng điện sau đó vặn lỏng 4 vít để giữ bảng điện không bị 

rơi xuống 

- Chỉnh bảng điện cho cân, bằng thƣớc thủy li-vô rồi vít chặt 4 vít. 

Yêu cầu: 

- Bảng điện đƣợc lắp chắc chắn và sát mặt tƣờng 

- Bảng điện đặt cân bằng, kiểm tra bằng thƣớc thủy li-vô. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt bảng điện ngầm? 

Câu 2. Trình bày các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt bảng điện ngầm? 
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BÀI 6: LẮP MẠCH ĐÈN CƠ BẢN 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo đèn sợi đốt 

Đèn nung sáng có tim đèn làm bằngvôn-fram thƣờng đƣợc gọi là tungstene vàđƣợc 

đặt trong bóng thuỷ tinh chứa đầykhí trơ (azôt, argôn, krypton) ở áp suấtnhỏ. Khí trơ có tác 

dụng giảm bớt áp suấttrong và ngoài bóng đèn và giảm sự bốc hơi của tim đèn, phía dƣới 

đèn có đuôi đèn  để lắp bóng đèn vào lƣới điện. 

 

Hình 6.1.1: Cấu tạo của đuôi đèn và chao đèn 

a) Đuôi đèn;  b) Chao đèn 

 

2 Nguyên lý làm việc 

Khi dòng điện đi qua đèn, do điện trởcủa sợi dây tóc lớn, dây tóc sẽ bị dòng điện 

nung nóng với nhiệt độ cao khoảng 26000C nên tim đèn phát ra tia sáng, ánh sáng phát ra 

kèm theo rất nhiều nhiệt, phần lớn là tia hồng ngoại nên gần giống ánh sáng tự nhiên.  

Hạn chế của loại đèn này là tuổi thọ ngắn và hiệu suất phát sáng thấp. Đèn nung 

sáng đƣợc sử dụng cho chiếu sáng dân dụng, trang trí và thƣơng mại, hiệu suất phát 

sáng thay đổi tuỳ theo công suất đơn vị và loại tim đèn, nhƣng có giá trị từ 15 đến 25 

lm/w. Tuy nhiên, đèn nung sáng sản sinh ánh sáng ấm, có chỉ số hoàn màu cao và 

không yêu cầu sử dụng kèm với cuộn chấn lƣu, đèn nung sáng có thể điều chỉnh độ 

sáng bằng thiết bị tƣơng đối đơn giản, có nhiều loại hình dạng khác nhau và kích thƣớc 

nhỏ nên thƣờng sử dụng cho chiếu sáng nội thất. 
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Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Lắp mạch đèn sợi đốt 

1.1. Sơ đồ mạch điện 

1.1.1. Sơ đồ nguyên lý 

 

Hình 6.1.2: Sơ đồ nguyên lý 

 

Trên hình vẽ là sơ đồ nguyên lý của mạch đèn sợi đốt, trong đó CC là cầu chì, K là 

công tắc và Đ là bóng đèn sợi đốt. 

1.1.2. Sơ đồ lắp đặt 

 

 

Hình 6.1.3: Sơ đồ lắp đặt 

 

1.2. Lắp đặt mạch đèn sợi đốt 

1.2.1. Các bước thực hiện lắp đặt và đấu dây 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên. 

Với sơ đồ mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điện 

và bóng đèn. 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 
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1.2.2. Thực hành lắp đặt và đấu dây 

a) Công tác chuẩn bị: 

- Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

-  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

3 Ống PVC 10m  

4 Khớp nối 05 cái  

5 Bóng đèn 01 cái  

6 ốc vít  20 cái  

b) Thao tác mẫu 

Đây là bài học đầu tiên về kỹ năng lắp ráp mạch đèn chiếu sáng, các bài lắp ráp 

mạch sẽ thực hiện trên panel thực hành. Các thiết bị lắp trên panel thực hành theo phải đảm 

bảo khoảng cách vừa đủ để học viên  dễ dàng liên hệ với mạch điện thi công ngoài thực tế. 

Thao tác mẫu là một công việc rất quan trọng trong giờ thực hành, quá trình thao tác mẫu 

chính xác, rõ ràng sẽ giúp học viên  nắm chắc đƣợc kiến thức và dễ dàng trong việc rèn 

luyện kỹ năng.  

Phần này giáo viên sẽ thao tác tỉ mỉ lần lƣợt từng bƣớc thực hiện công việc để học 

viên  quan sát. Vừa thao tác, vừa kết hợp thuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình kỹ 

thuật để học viên nắm rõ đƣợc các bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõ bƣớc nào 

thì giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

c) Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng  xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên  . 

d) Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn sợi đốt,sản phẩm cuối cùng 

phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 
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- Mạch hoạt động tốt. 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp. 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

1.3. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn sợi đốt 

1.3.1 Một số hỏng hóc thường gặp, cách kiểm tra và sửa chữa 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bật công tắc đèn 

không sáng 

- Chƣa đóng nguồng cung 

cấp 

- Công   tắc   tiếp   xúc không 

tốt 

- Dây nối bị đứt 

- Chân đèn chƣa vặn sát với 

đuôi đèn 

-Bóng đèn bị hỏng. 

- Kiểm   tra   và   cấp   lại nguồn 

cho mạch 

- Dùng ĐHVN kiểm trathông 

mạch công tắc 

- Kiểm tra thông mạchcả mạch 

- Kiểm tra và vặn chặtđuôi đèn 

 

- Kiểm tra và thay bóngđèn 

2 
Bóng đèn sáng 

yếu 

- Điện áp lƣới đặt vàođèn   

không   đủ   (Ul  <Uđm) 

- Hoặc do bóng đèn bịgià hoá 

- Bụi   bẩn   bám   vàothành 

bóng đèn 

- Kiểm tra điện áp nguồnbằng 

ĐHVN ở thang đođiện áp 

- Thay thế bóng mới 

- Lau sạch bóng đèn 

1.3.2 Thực hành kiểm tra và sửa chữa mạch điện 

a) Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phải tạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lý thuyết đã học và không 

làm ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện. 

Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm tra mạch điện là đồng hồ vạn năng. 

b) Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tra nguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần tuyệt đối cẩn thận. 

c) Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên . 
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d) Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữa mạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

2. Lắp đặt mạch điện 2 đèn  đấu song song, nối tiếp 

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.1.1. Sơ đồ mạch hai đèn nối tiếp 

 

Hình 6.2.1: Sơ đồ mạch hai đèn nối tiếp 

 

2.1.2. Sơ đồ mạch hai đèn song song 

 

Hình 6.2.2: Sơ đồ mạch hai đèn song song 

 

2.1.3 Giới thiệu các phần tử trong mạch 

Trong cả hai sơ đồ đều sử dụng các phần tử sau:  

- Cầu chì sử dụng để bảo vệ mạch khi xảy ra sự cố ngắn mạch 

- Công tắc để điều khiển đóng cắt cho bóng đèn 

- Và đèn sợi đốt là phụ tải của mạch 

2.2. Tính chọn thông số của bóng đèn mạch điện 2 đèn nối tiếp 

Đối với mạch điện hai đèn song song, chỉ cần chọn sao cho điện áp định mức của 

bóng đèn bằng với điện áp định mức của nguồn cung cấp. Nhƣng với mạch điện hai bóng 

mắc nối tiếp, nếu không chọn đúng thông số thì có thể làmcác bóng sáng yếu, sáng khống 

đều hoặc cháy hỏng. 

Do hai bóng mắc nối tiếp nên tổng điện áp định mức của các bóng phảibằng với điện 

áp hai đầu nguồn cung cấp. Mặt khác dòng điện chạy qua hai bóng bằng nhau do chúng 
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mắc nối tiếp. Chính vì vậy, để hai bóng làm việc hết công suất thì chúng phải có thông số 

điện áp, công suất giống nhau. Nhƣ vậyđiện áp của các bóng đèn sẽ đƣợc tính nhƣ sau: 

Uđèn1 = Uđèn2 = Unguồn/2 

Ví dụ: Nếu điện áp nguồn bằng 220V thì điện áp định mức của hai bóng đèn sẽ là: 

Uđèn1 = Uđèn2 = 220/2 = 110V 

2.3. Trình tự lắp đặt và tiêu chuẩn kỹ thuật   

2.3.1 Trình tự lắp đặt 

Khi thực hiện lắp đặt mạch điện ta tiến hành theo trình tự sau: 

- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị trên bảng điện bao gồm: cầu chì; công tắc. 

- Xác định vị trí và lấy dấu chỗ lắp bảng điện và đèn  

- Đặt các ống nối, hộp nối vào tuyến đƣờng dây đã định sẵn  

- Mắc đèn vào vị trí đã đƣợc lấy dấu 

- Luồn dây vào trong các ống tới các thiết bị, số lƣợng dây dẫn đã đƣợc quiđịnh trên 

sơ đồ, chừa các đầu dây tại các hộp nối. 

- Đấu nối các đầu dây theo sơ đồ và cho vận hành thử. 

2.3.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quá trình lắp đặt và đấu nối mạch phải tuân theo các tiêu chuẩn sau: 

- Các thiết bị lắp đặt chắc chắn và cân bằng trên bảng thực hành 

- Các dây trong ống không quá căng cũng không quá chùng. 

- Dây dẫn không đƣợc nối trong ống mà phải  đấu nối tại các hộp nối, mối nối phải  

đảm bảo tiểu chuẩn kỹ thuật cũng nhƣ tiêu chuẩn an toàn. 

- Các dây nóng, nguội phải khác màu, sử dụng dây đồng có tiết diện 1,5mm2. 

2.4. Lắp đặt mạch điện 

2.4.1 Lắp mạch 2 đèn nối tiếp 

a) Công tác chuẩn bị 

- Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

6 Bút thử điện 01  

 

-  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  
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TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

3 Cầu chì 01 cái  

4 Công tắc 01 cái  

5 Ổ cắm 01 cái  

6 Ống PVC 10m  

7 Khớp nối 05 cái  

8 Bóng đèn 01 cái  

9 Ốc vít  20 cái  

 

b) Sơ đồ lắp ráp mạch 

 

Hình 6.2.2: Sơ đồ lắp ráp mạch 2 đèn mắc nối tiếp 

c) Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, uốn 

nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹnăng cho học viên  . 

d) Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng lắp ráp mạch, sảnphẩm cuối cùng phải đạt 

đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị lắp đặt chắc chắn và cân bằng trên bảng thực hành 

- Các dây trong ống không quá căng cũng không quá chùng. 
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- Dây dẫn không đƣợc nối trong ống mà phải  đấu nối tại các hộp nối, mối nối phải  

đảm bảo tiểu chuẩn kỹ thuật cũng nhƣ tiêu chuẩn an toàn. 

- Các dây nóng, nguội phải khác màu, sử dụng dây đồng có tiết diện1,5mm2. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp. Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những kỹ năng cần lƣu ý trong bài. 

2.4.2 Lắp mạch 2 đèn song song 

a) Công tác chuẩn bị 

- Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

6 Bút thử điện 01  

- Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

3 Cầu chì 01 cái  

4 Công tắc 01 cái  

5 Ổ cắm 01 cái  

6 Ống PVC 10m  

7 Khớp nối 05 cái  

8 Bóng đèn 01 cái  

9 Ốc vít  20 cái  

b) Sơ đồ lắp ráp mạch 
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Hình 6.2.3: Sơ đồ lắp ráp mạch 2 đèn mắc song song 

 

c) Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, uốn 

nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹ năng cho học viên  . 

d) Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng lắp ráp mạch, sản phẩm cuối cùng phải 

đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị lắp đặt chắc chắn và cân bằng trên bảng thực hành 

- Các dây trong ống không quá căng cũng không quá chùng. 

- Dây dẫn không đƣợc nối trong ống mà phải  đấu nối tại các hộp nối, mối nối phải  

đảm bảo tiểu chuẩn kỹ thuật cũng nhƣ tiêu chuẩn an toàn. 

- Các dây nóng, nguội phải khác màu, sử dụng dây đồng có tiết diện 1,5mm2. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những kỹ năng cần lƣu ý trong bài. 

2.5. Sửa chữa các hư hỏng mạch đèn 

2.5.1 Những hư hỏng thường gặp, cách kiểm tra và sửa chữa 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bật công tắc đèn 

không sáng 

- Chƣa đóng nguồn cung cấp 

- Công   tắc   tiếp   xúc không 

tốt 

- Dây nối bị đứt 

- Chân đèn chƣa vặn sát 

với đuôi đèn 

- Bóng đèn bị hỏng. 

- Kiểm tra và cấp lại nguồn cho 

mạch 

- Dùng ĐHVN kiểm tra thông 

mạch công tắc. 

- Kiểm tra thông mạch cả mạch 

- Kiểm tra và vặn chặt đuôi đèn 

- Kiểm tra và thay bóng đèn 
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STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

2 
Bóng đèn sáng 

yếu 

- Điện áp lƣới đặt vàođèn   

không   đủ   (Ul  <Uđm) 

- Hoặc do bóng đèn bị già 

hoá 

- Bụi   bẩn   bám   vào thành 

bóng đèn 

- Kiểm tra điện áp nguồn bằng 

ĐHVN ở thang đo điện áp 

- Thay thế bóng mới 

- Lau sạch bóng đèn 

2.5.2 Thực hiện sửa chữa các hư hỏng trong mạch 

a) Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phải tạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lý thuyết đã học và không 

làm ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện. 

Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm tra mạch điện là đồng hồ vạn năng. 

b) Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tranguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần phải tuyệt đối cẩn thận. 

c) Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên  . 

d) Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữa mạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch đèn sợi đốt? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch đèn 

sợi đốt? 

Câu 3. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch điện hai đèn song song 

Câu 4. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch điện hai đèn nối tiếp 
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Câu 5. Trình bày những ƣu và nhƣợc điểm của hai phƣơng pháp lắp mạch đèn song 

song và nối tiếp 

Câu 6. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch điện hai 

đèn mắc song song và nối tiếp 
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BÀI 7: LẮP MẠCH ĐÈN HUỲNH QUANG 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch đèn huỳnh quang 

1.1 Cấu tạo 

1.1.1 Ống đèn 

Một ống thuỷ tinh bên trong cóchứa hơi thuỷ ngân và một ít khí hiếmneon, argon 

dƣới áp suất thấp khoảng1/100mm thuỷ ngân dễ dàng khơi màođèn. Bên trong ống đèn 

đƣợc tráng một lớp bột huỳnh quang, ở hai đầu ống cócác điện cực và tim đèn làm bằng 

chấttungsteen có phủ lớp ôxít bazơ và strotium để tăng cƣờng độ phát xạ các electron, ngoài 

ra muốn thắp sáng đèn cần phải  có những phụ kiện nhƣ: chấn lƣu,stắcte. 

 

Hình 7.1.1: Ống đèn huỳnh quang 

1- tim đèn; 2- ống đèn 

1.1.2 Chấn lưu 

Là linh kiện phụ hỗ trợ cho sự phóng điện của đèn, khi làm việc, điện trở của đèn có 

đƣờng đặc tính âm, nó sẽ giảm xuống khi cƣờng độ dòng điện quađèn tăng lên, điều này sẽ 

gây hƣ hỏng đèn. Vì thế đối với đèn huỳnh quang cầnphải mắc nối tiếp với các cuộn kháng 

(chấn lƣu). Trong trƣờng hợp nguồn điện cung cấp là 110V cho loại bóng 1,2 m/40w thì 

chấn lƣu là một máy biến áp tự ngẫu có nhiệm vụ giới hạn dòng điện qua đèn và đồng thời 

nâng điện áp lên220V để phù hợp với hiệu điện thế cần thiết để kích thích đèn phát sáng 

1.1.3 Stắcte 

Stắcte thực chất là loại công tắc tự động làm việc dƣới điện thế thích hợp. Đƣợc cấu 

tạo bởi một lƣỡng kim nhiệt đặt trong bóng chứa khí neon,bình thƣờng hai điện cực này ở 

trạng thái hở mạch. Để triệt tia phóng điện giữa hai điện cực bằng một tụ 0,02 µF mắc giữa 

hai điện cực và cũng có tác dụng làm đèn khởi động nhanh. 

 

Hình 7.1.3: Stắcte 

1-Lưỡng kim nhiệt 2- điện cực 3-vỏ bóng đèn neon 
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1.2 Nguyên lý làm việc 

 

 

Hình 7.1.4: Sơ đồ đấu nối mạch đèn huỳnh quang 

 

Muốn đèn hoạt động phải kết nối bóng đèn với các phụ kiện nhƣ hình vẽ 7.1.4. Khi 

cho dòng điện chạy qua bộ đèn, dƣới tác dụng của điện thế hai cực stắcte tạo nên hồ quang 

điện làm lƣỡng kim nhiệt giản nở nối kín mạch điện, dẫn dòng điện và tim bóng đèn đƣợc 

nung nóng nhằm phát xạ điện tử, ngay sau đó do hiệuđiện thế giữa hai cực của stắcte bị triệt 

tiêu nên lƣỡng kim nhiệt co lại ngắt dòng điện trong mạch đột ngột. Theo nguyên lý cảm 

ứng điện từ sẽ có phát sinh hiệu điện thế tự cảm rất cao tác động lên các cực làm đèn phát 

sáng. Sau khi đèn đã sáng thì hiệu điện thế giữa hai đầu đèn giảm xuống nên không đủ điện 

thế làm cho stắcte hoạt động trở lại. Thời gian khởi động đèn khoảng 2 - 5 giây với điện áp 

định mức. 

2. Thông số kỹ thuật các bộ phận mạch đèn 

Đèn huỳnh quang đƣợc cấu tạo từ nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có một thông số đặc 

trƣng và chức năng, nhiệm vụ riêng. Dƣới đây là các thông số kỹ thuật của các bộ phận 

trong đèn huỳnh quang: 

- Đối với bóng đèn: các thông số kỹ thuật gồm có, quang thông (lumen), cƣờng độ 

sáng (I), công suất P(W) và hiệu suất (ŋ) 

- Đối với chấn lƣu: thông số kỹ thuật là cấp điện áp U (V), công suất P(W) 

- Đối với stắcte: thông số kỹ thuật là điện áp giãn nở U(V) 

- Đối với các máng, chao, chụp: thông số kỹ thuật là hệ số phản xạ. 

* Cách kiểm tra các bộ phận 

- Sau thời gian sử dụng bóng đèn sẽ bị già, quan sát ta sẽ thấy hai đầu bóng đèn bị 

đen. Lúc đó bóng đèn sẽ khó sáng hoặc cƣờng độ sáng sẽ giảm đi rất nhiều. Khi bóng đèn 

bị già nên thay thế bóng mới để bóng đỡ nhấp nháy khi khởi động hoặc bóng sáng yếu làm 

ảnh hƣởng đến mắt ngƣời. 

- Đôi khi tim đèn bị đứt thì bóng đèn bị hỏng. Để kiểm tra tim đèn ta sử dụng đồng 

hồ vạn năng ở thang đo điện trở X1, đƣa hai đầu que đo vào hai cực của tim đèn. Nếu giá trị 

điện trở đo đƣợc khoảng vài Ôm thì tim đèn vẫn tốt, còn nếu kết quả đo không có giá trị 

điện trở thì tim đèn đã bị đứt. 

• Cách kiểm tra chấn lƣu:  

- Đối với chấn lƣu điện từ ta cần kiểm tra điện trở của cuộn dây tƣơng tự nhƣ kiểm 

tra tim bóng đèn, nhƣng giá trị điện trở của cuộn chấn lƣu lớn hơn rất nhiều so với tim bóng 

đèn.  
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- Ngoài ra còn phải kiểm tra cách điện giữa cuộn dây và lõi thép, giữa cuộn dây và 

vỏ chấn lƣu. Để kiểm tra cách điện ta phải dùng Mê-ôm kế hoặc đồng hồ vạn năng ở thang 

đo điện trở X10K. 

• Cách kiểm tra stắcte:  

- Kiểm tra tụ điện xem đã bị đánh thủng hay chƣa 

- Kiểm tra thanh lƣỡng kim stắcte, nếu lƣỡng kim nhiệt ở trạng thái mở thìstắcte còn 

tốt, nếu ở trạng thái đóng thì lƣỡng kim nhiệt bị dính, stắcte đã hỏng. 

• Máng, chao: Máng và chao đèn giúp hội tụ ánh sáng. Nếu máng và chao bị bụibẩn 

thì phải sử dụng khăn mềm lau sạch. 

3. Phƣơng pháp lắp đặt và các lƣu ý khi lắp mạch đèn huỳnh quang 

3.1. Phương pháp lắp đặt 

Đèn huỳnh quang thƣờng đƣợc lắp đặt ở trên tƣờng, sát trần nhà hoặc lắp trên trần 

nhà để ánh sáng lan tỏa tốt nhất. Để lắp đặt đèn huỳnh quang ta thựchiện theo các bƣớc sau: 

• Bƣớc 1: Xác định vị trí và lấy dấu. 

Đây là bƣớc quan trọng trong lắp đặt đèn huỳnh quang, đèn phải lắp ở vị trí phù hợp, 

không cao quá cũng không thấp quá để khả năng chiếu sáng và lan tỏa ánh sáng là tôt nhất. 

Đèn phải đƣợc lắp đặt chắc chắn và cân bằng. Ta thực hiệnbƣớc này theo trình tự sau: 

- Tháo bóng đèn và nắp máng 

- Xác định vị trí phù hợp (độ cao, bề ngang) 

- Đặt máng đèn vào vị trí, cân chỉnh thăng bằng và lấy dấu. 

• Bƣớc 2: Khoan và gắn tắc-kê 

Thao tác này chúng ta đã học và thực hành ở những bài trƣớc. Cần lƣu ý: 

- Sử dụng mũi khoan phù hợp (thông thƣờng sử dụng mũi khoan Ф6) 

- Mũi khoan phải đặt thẳng và vuông góc với mặt tƣờng 

- Lỗ khoan không bị vỡ, không xê dịch khỏi vị trí lấy dấu. 

- Gắn tắc-kê có kích thƣớc phù hợp sao cho tắc-kê âm hết trong tƣờng. 

• Bƣớc 3: Lắp đèn vào vị trí 

- Đặt máng đèn vào vị trí đã khoan 

- Sử dụng hai vít để lắp máng vào vị trí đã khoan, lƣu ý ở bƣớc này chƣa vặn 

chặt hai vít. 

- Cân chỉnh thăng bằng một lần nữa bằng thƣớc thủy li-vô và vặn chặt haivít để lắp 

máng đèn chắc chắn vào tƣờng. 

3.2. Những lưu ý khi lắp đặt mạch đèn huỳnh quang 

Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang phức tạp hơn các mạch đèn sợi đốt đã học.Ngoài lắp 

đặt các thiết bị cho mạch, còn phải lắp đặt và cân chỉnh đèn trêntƣờng. Dƣới đây là một số 

lƣu ý khi lắp đặt mạch đèn huỳnh quang: 

- Kiểm tra thiết bị trƣớc khi lắp. 

- Kiểm tra các thông số của đèn, ví dụ: nếu bóng đèn 1m2 thì sử dụng chấn lƣu là 

40W, bóng đèn 0,6m thì sử dụng chấn lƣu 20W để cho mạch hoạt động tốt. Nếu sai thì sẽ 

dẫn đến thiết bị làm việc mạch đèn mau hỏng. 
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- Nối dây phải chắc chắn, tránh tiếp xúc điện không tốt trong quá trình mạch đèn 

hoạt động làm cho bóng đèn không sáng. Ví dụ: nếu 2 đầu đui đèn tiếp xúc không tốt với 2 

đầu cực của đèn thì khi khởi động đèn sẽ không phóng điện và không sáng. 

 

PHẦN II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Sơ đồ nguyên lý 

 

Hình 9.1.5: Mạch đèn huỳnh quang 

 

2. Các bƣớc thực hiện lắp đặt và đấu dây 

Mạch đèn huỳnh quang đƣợc cho trên hình vẽ 9.1.5. Để lắp đặt mạch đèn huỳnh 

quang ta thực hiện theo các bƣớc sau:  

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điện và đèn huỳnh quang 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

3. Thực hành lắp ráp mạch 

3.1. Công tác chuẩn bị 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  
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b)  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

3 Ống PVC 10m  

4 Khớp nối 05 cái  

5 Bóng đèn 01 cái  

6 ốc vít  20 cái  

3.2. Thao tác mẫu 

Phần lắp đặt các mạch đèn học viên  đã hình thành đƣợc kỹ năng ở các bài trƣớc. 

Đối với bài này giáo viên chỉ thao tác mẫu kỹ năng lắp đặt đèn huỳnh quang trên panel thực 

hành. Vừa thao tác vừa thuyết trình và đối chiếu với cácbƣớc thực hiện đã học để học viên  

nắm chắc đƣợc kiến thức và trình tự thao tác. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõbƣớc nào thì 

giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

3.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên. 

3.4. Đánh  giá  kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn huỳnh quang, sản phẩm 

cuối cùng phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch đèn huỳnh quang 

Câu 3. Trình bày một số dạng hƣ hỏng thƣờng gặp của mạch điện đèn huỳnhquang, 

nguyên nhân, cách kiểm tra và khắc phục. 
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BÀI 8: LẮP MẠCH ĐÈN HALOGEN 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo đèn halogen 

1.1. Cấu tạo 

Nguyên lý cấu tạo của bóng đèn halogenđƣợc cho trên hình vẽ 13.2. Sự ra đời của 

bóng đèn halogen đã khắc phục đƣợc cácnhƣợc điểm của bóng đèn dây tóc thƣờng. Ngƣời 

ta sử dụng phần lớn thủy tinh thạch anhđể làm bóng vì loại vật liệu này chịu đƣợcnhiệt độ 

và áp suất rất cao (khoảng 5 đến 7bar) cao hơn thủy tinh bình thƣờng làm chodây tóc đèn 

sáng hơn và tuổi thọ cao hơn bóngđèn thƣờng. 

 

Hình 8.1.1: Hình dạng ngoài bóng đèn hahogen 

 

 

Hình 8.1.2: Cấu tạo bóng đèn halogen. 

1- Vỏ thủy tinh thạch anh; 2- Dây tóc tim cốt; 

 3- Dây tóc tim pha; 4- Giá đỡ; 5- Các tiếp điểm 

 

Thêm vào đó, một ƣu điểm của bóng halogen là chỉ cần một tim đèn nhỏhơn so với 

bóng thƣờng. Điều này cho phép điều chỉnh tiêu điểm chính xác hơnso với bóng bình 

thƣờng  Đèn halogen có chứa khí halogen (nhƣ Iod hoặc Brôm). Các chất khí nàytạo ra một 

quá trình hóa học khép kín: Iod kết hợp với vonfram (hay Tungsten)bay hơi ở dạng khí 

thành iodur vonfram, hỗn hợp khí này không bám vào vỏthủy tinh nhƣ bóng đèn thƣờng mà 

thay vào đó sự chuyển động đối lƣu sẽ manghỗn hợp này trở về vùng khí nhiệt độ cao xung 
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quanh tim đèn (ở nhiệt độ caotrên 14500
0
C) thì nó sẽ tách thành 2 chất: vonfram bám trở lại 

tim đèn và cácphần tử khí halogen đƣợc giải phóng trở về dạng khí. 

Quá trình tái tạo này không chỉ ngăn chặn sự đổi màu bóng đèn mà còn giữcho tim 

đèn luôn hoạt động ở điều kiện tốt trong một thời gian dài. Bóng đènhalogen phải đƣợc chế 

tạo để hoạt động ở nhiệt độ cao hơn 250 độ C. Ở nhiệt độnày khí halogen mới bốc hơi. 

1.2. Nguyên lý làm việc 

Khi có dòng điện chạy qua dây tóc thì sẽ có một lƣợng nhất định các phântử kim 

loại bị bay hơi vào hỗn hợp khí trong bầu thủy tinh. Khí halogen (màthành phần chính là 

Argon) nạp bên trong bầu thủy tinh là khí trơ nên các phântử kim loại nói trên sẽ không kết 

hợp đƣợc với các phân tử khí và phần lớn cácphân tử kim loại nói trên sẽ va chạm với các 

phân tử khí halogen, bật trở lại vàbám vào dây tóc khi tắt bóng đèn. Các phân tử kim loại 

không bám vào dây tócsẽ bám trên bề mặt thủy tinh của bóng đèn. 

Sự hao hụt trên khiến cho dây tóc của bóng đèn halogen sẽ bị nhỏ dần, cuốicùng là 

bị đứt dây tóc. Quá trình này khiến cho bóng đèn halogen sẽ có tuổi thọ nhất định. 

2. Sơ đồ mạch điện 

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

 

 

Hình 8.2.1: Sơ đồ nguyên lý mạch đèn halogen 

Sơ đồ bao gồm các phần tử sau: Cầu chì, công tắc và đèn halogen 

 

2.2. Sơ đồ lắp đặt 
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Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Lắp đặt mạch đèn halogen 

1.1 Các bước thực hiện lắp đặt và đấu dây 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điệnvà bộ đèn halogen 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

1.2 Thực hành lắp đặt và đấu dây 

1.2.1 Công tác chuẩn bị: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

b)  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

3 Ống PVC 10m  

4 Khớp nối 05 cái  

5 Bóng đèn 01 cái  

6 ốc vít  20 cái  

1.2.2 Thao tác mẫu 

Kỹ năng lắp ráp mạch học viên  đã đƣợc thao tác rất nhiều ở các bài trƣớc,điểm khác 

biệt nhất của bài này là kỹ năng lắp ráp bộ đèn halogen lên trên panelthực hành. Giáo viên 

chỉ thao tác mẫu bƣớc này, vừa thao tác, vừa kết hợpthuyết trình và đối chiếu với bảng quy 

trình kỹ thuật để học viên nắm rõ đƣợccác bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy học viên  chƣa hiểu hoặc chƣa rõbƣớc nào thì 

giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

1.2.3 Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 
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- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quansát, uốn nắn 

và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiệnkỹ năng cho học viên  . 

1.2.4 Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn sợi đốt,sản phẩm cuối cùng 

phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

2. Sửa chữa các hƣ hỏng mạch đèn 

2.1. Các hư hỏng thường gặp 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bật công tắc đèn 

không sáng 

- Chƣa đóng nguồng cung 

cấp 

- Công tắc  tiếp xúc không tốt 

- Dây nối bị đứt 

- Chân đèn chƣa vặn sát với 

đuôi đèn 

- Bóng đèn bị hỏng. 

-  Kiểm tra và cấp lại nguồn cho 

mạch 

- Dùng ĐHVN kiểm trathông 

mạch công tắc 

- Kiểm tra thông mạchcả mạch 

- Kiểm tra và vặn chặtđuôi đèn 

- Kiểm tra và thay bóngđèn 

2 
Bóng đèn sáng 

yếu 

- Điện áp lƣới đặt vàođèn   

không   đủ   (Ul  <Uđm) 

- Hoặc do bóng đèn bịgià hoá 

- Bụi   bẩn   bám   vàothành 

bóng đèn 

- Kiểm tra điện áp nguồnbằng 

ĐHVN ở thang đođiện áp 

- Thay thế bóng mới 

- Lau sạch bóng đèn 

 

2.2 Thực hành kiểm tra và sửa chữa mạch điện 

2.2.1 Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phảitạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lýthuyết đã học và không làm 

ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện. 

Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm tra mạch điện là đồng hồ vạnnăng và bút 

thử điện 

2.2.2 Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tranguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần phải tuyệt đối cẩn thận. 
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2.2.3 Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quansát, uốn nắn 

và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiệnkỹ năng cho học viên  . 

2.2.4 Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữamạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn halogen? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch đèn halogen? 

Câu 3. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch đèn 

halogen? 
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BÀI 9: LẮP ĐẶT MẠCH ĐÈM CẦU THANG 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Nguyên lý hoạt động mạch đèn 

1.1. Sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang 

 

 

Hình 9.1.1: Sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang 

Trên sơ đồ bao gồm các phần tử nhƣ cầu chì, công tắc ba cực và đèn. 

 

1.2 Nguyên lý hoạt động 

Mạch điện đèn cầu thang là mạch điện điều khiển một hay nhiều bóng đèntại hai vị 

trí khác nhau bằng hai công tắc ba cực. Thông thƣờng hai vị trí này đặtở chân và đỉnh cầu 

thang để điều khiển bóng đèn chiếu sáng cho cầu thang. 

Nguyên lý làm việc của mạch nhƣ sau: Trên hình vẽ 16.1 mạch điện đang ởtrạng 

thái đóng, bóng đèn sáng. Ở vị trí 1 ta tác động vào công tắc, chuyển mạchlàm mạch hở, 

đèn tắt. Khi tác động vào công tắc ở vị trí 2, chuyển mạch làmmạch kín, đèn sáng trở lại. 

Nhƣ vậy ở cả 2 vị trí đều có thể điều khiển đƣợcbóng đèn. 

2. Thiết lập sơ đồ lắp đặt 

Để thiết lập sơ đồ lắp đặt của mạch ta phải thống kê đƣợc các thiết bị trongmạch. 

Đây là mạch điện điều khiển đèn ở hai vị trí nên cần các thiết bị sau: 02bảng điện đặt ở hai 

vị trí khác nhau; cầu chì bảo vệ; 02 công tắc ba cực đặt trênhai bảng điện; 01 bóng đèn; ống 

PVC và khớp nối. 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang cho trong hình vẽ 9.1.2 

 

Hình 9.1.2: Sơ đồ lắp đặt mạch đèn cầu thang 

 

3. Phƣơng pháp lắp đặt 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 
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Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điệnvà bóng đèn. 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

4. Quy trình thực hiện 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điệnvà bóng đèn 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị. 

 

PHẦN  II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Lắp đặt mạch đèn 

1.1 Quy trình thực hiện 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điệnvà bóng đèn 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

1.2 Thực hành lắp đặt và đấu dây 

1.2.1 Công tác chuẩn bị: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

 

b)  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  
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TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

3 Ống PVC 10m  

4 Khớp nối 05 cái  

5 Bóng đèn 01 cái  

6 ốc vít  20 cái  

1.2.2 Thao tác mẫu 

Kỹ năng lắp ráp mạch học viên  đã đƣợc thao tác rất nhiều ở các bài trƣớc,điểm khác 

biệt nhất của bài này là sử dụng hai bảng điện ở hai vị trí khác nhau.Khi thực hành, các 

bảng điện nên đặt ở hai vị trí khác nhau, cách nhau ít nhất 1mét trên panel thực hành để học 

viên  dễ liên hệ trong quá trình thi công thực tế. 

Đối với kỹ năng này giáo viên không cần thao tác mẫu mà chỉ nhắc nhở nhữnglƣu ý 

khi thực hiện lắp ráp. 

1.2.3 Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quansát, uốn nắn 

và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiệnkỹ năng cho học viên  . 

1.2.4 Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn sợi đốt,sản phẩm cuối cùng 

phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

2. Sửa chữa các hƣ hỏng mạch đèntrong rèn luyện kỹ năng. 

2.1 Một số hỏng hóc thường gặp, cách kiểm tra và sửa chữa 

Trong quá trình thao tác lắp ráp mạch, có thể xảy ra những hƣ hỏng. Dƣới đâytrình 

bày những hƣ hỏng thƣờng gặp, nguyên nhân và cách khắc phục: 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bật công tắc đèn 

không sáng 

- Chƣa đóng nguồng cung 

cấp. 

- Công tắc tiếp xúc không tốt. 

- Dây nối bị đứt. 

- Chân đèn chƣa vặn sát 

với đuôi đèn. 

- Bóng đèn bị hỏng. 

-   Kiểm tra và cấp lại nguồn 

cho mạch. 

- Dùng ĐHVN kiểm trathông 

mạch công tắc. 

- Kiểm tra thông mạch cả mạch. 

- Kiểm tra và vặn chặt đuôi đèn. 

- Kiểm tra và thay bóng đèn. 

2 Bóng đèn sáng - Điện áp lƣới đặt vàođèn   - Kiểm tra điện áp nguồnbằng 
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STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

yếu không   đủ   (Ul  <Uđm). 

- Hoặc do bóng đèn bị già 

hoá. 

- Bụi   bẩn   bám   vào thành 

bóng đèn. 

ĐHVN ở thang đo điện áp. 

- Thay thế bóng mới 

- Lau sạch bóng đèn 

2.2 Thực hành kiểm tra và sửa chữa mạch điện 

2.2.1. Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phảitạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lýthuyết đã học và không làm 

ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện. 

Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm tra mạch điện là đồng hồ vạnnăng và bút 

thử điện 

2.2.2. Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tranguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần phải tuyệt đối cẩn thận. 

2.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quansát, uốn nắn 

và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiệnkỹ năng cho học viên  . 

2.2.4. Đánh giá kết quả  

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữamạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch điện đèn cầu thang? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch điệnđèn 

cầu thang? 

Câu 3. Trình bày các yêu cầu kỹ thuật của mạch điện đèn cầu thang? 
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BÀI 10: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TẦNG HẦM 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện 

1.1 Sơ đồ nguyên lý 

 

Hình 10.1: Sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng tầng hầm 

 

1.2 Nguyên lý làm việc 

Sơ đồ trên là mạch điện chiếu sáng đƣờng hầm gồm ba tầng, mỗi tầng là một bóng 

đèn và một công tắc với nguyên lý làm việc nhƣ sau: 

Các công tắc đặt ở cửa mỗi tầng, các bóng đèn sẽ chiếu sáng cho từng tầng. 

Trênhình vẽ, công tắc 1 đóng, bóng đèn 1 sáng. Khi xuống tầng hầm thứ 2, tác động vào 

công tắc 2, đèn tầng 1 bị cắt điện nên tắt, còn đèn tầng 2 đƣợc cấp điện nên sáng. Khi xuống 

đến tầng 3, tác động vào công tắc 3 đặt ở cửa tầng, đèn tầng 2bị cắt điện nên tắt, đèn tầng 3 

đƣợc cấp điện nên sáng. Với mạch nhƣ trên có thểthiết kế chiếu sáng đến nhiều tầng hầm. 

Tuy nhiên nhƣợc điểm của mạch trên làcác công tắc sau khi tác động phải giữ nguyên trạng 

thái, nếu có ai đó đi sau tácđộng vào công tắc 1 thì mạch điện sẽ mất nguồn và tất cả các 

đèn đều tắt. 

2. Sơ đồ lắp đặt  

Để thiết lập sơ đồ lắp đặt của mạch ta phải thống kê đƣợc các thiết bị trong mạch. 

Đây là mạch điện chiếu sáng tầng hầm cần các thiết bị sau: 03 bảng điện đặt ở ba vị trí khác 

nhau; cầu chì bảo vệ; 03 công tắc ba cực đặt trên hai bảng điện; 03 bóng đèn; ống PVC và 

khớp nối. 

Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn chiếu sáng tầng hầm cho trong hình vẽ 10.2 

 

Hình 10.2: Sơ đồ lắp ráp mạch điện đèn chiếu sáng tầng hầm 
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Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Bảng dự trù vật tƣ, thiết bị 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

6 Bút thử điện 01  

b)  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

 Cầu chì 01 cái  

 Công tắc 3 cực 03 cái  

3 Ống PVC 10m  

4 Khớp nối 05 cái  

5 Bóng đèn 04 cái  

6 ốc vít  20 cái  

2. Lắp đặt mạch đèn 

2.1. Quy trình thực hiện 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên panel thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên panel và gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; bảng điện và các bóng đèn tầng 

hầm 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

2.2. Thực hành lắp đặt và đấu dây 

2.2.1. Thao tác mẫu 

Kỹ năng lắp ráp mạch học viên  đã đƣợc thao tác rất nhiều ở các bài trƣớc,điểm khác 

biệt nhất của bài này là sử dụng hai bảng điện ở hai vị trí khác nhau.Khi thực hành, các 

bảng điện và các bóng đèn nên đặt ở hai vị trí khác nhau,cách nhau ít nhất 1 mét trên panel 

thực hành để học viên  dễ liên hệ trong quá trình thi công thực tế. Đối với kỹ năng này giáo 

viên không cần thao tác mẫu màchỉ nhắc nhở những lƣu ý khi thực hiện lắp ráp. 
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2.2.2. Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụ thể 

nhƣ sau: Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12nhóm, mỗi 

nhóm 2 học viên . 

2.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên  . 

2.2.4. Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn tầng hầm, sản phẩm cuối 

cùng phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp. Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

3. Sửa chữa các hƣ hỏng mạch đèn 

3.1. Một số hỏng hóc thường gặp, cách kiểm tra và sửa chữa 

Trong quá trình thao tác lắp ráp mạch, có thể xảy ra những hƣ hỏng. Dƣới đây trình 

bày những hƣ hỏng thƣờng gặp, nguyên nhân và cách khắc phục: 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Bật công tắc đèn 

không sáng 

- Chƣa đóng nguồn cung cấp 

- Công   tắc   tiếp   xúc không 

tốt. 

- Dây nối bị đứt. 

- Chân đèn chƣa vặn sát 

với đuôi đèn. 

- Bóng đèn bị hỏng. 

-   Kiểm tra và cấp lại nguồn 

cho mạch. 

- Dùng ĐHVN kiểm tra thông 

mạch công tắc. 

- Kiểm tra thông mạch cả mạch. 

- Kiểm tra và vặn chặt đuôi đèn. 

- Kiểm tra và thay bóngđèn. 

2 
Bóng đèn sáng 

yếu 

-Điện áp lƣới đặt vào đèn   

không   đủ   (Ul  <Uđm) 

- Hoặc do bóng đèn bị già 

hoá 

- Bụi   bẩn   bám   vào thành 

bóng đèn 

- Kiểm tra điện áp nguồn bằng 

ĐHVN ở thang đo điện áp 

- Thay thế bóng mới 

- Lau sạch bóng đèn 

3.2 Thực hành kiểm tra và sửa chữa mạch điện 

3.2.1 Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phải tạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lý thuyết đã học và không 
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làm ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện.Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm 

tra mạch điện là đồng hồ vạn năng và bút thử điện 

3.2.2. Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tra nguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần phải tuyệt đối cẩn thận. 

3.2.3.Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan  sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên  . 

3.2.4. Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữa mạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp. Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch điện đèn tầng hầm? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch điện đèn 

tầng hầm? 

Câu 3. Trình bày các yêu cầu kỹ thuật của mạch điện đèn tầng hầm? 
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BÀI 11: LẮP ĐẶT QUẠT TRẦN 

 

PHẦN  I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện 

1.1 Sơ đồ nguyên lý 

 

Hình 10.1: Sơ đồ nguyên lý mạch điện quạt trần 

 

1.2. Cách xác định đầu dây và cách đấu đầu dây quạt trần: 

Quạt trần gồm có cuộn dây chạy, cuộn dây đề và tụ điện. Để vận hành đƣợc 

quạt trần, ta phải đấu dây quạt trần theo sơ đồ sau: 

 

Trong đó: 

R: đầu dây chạy. 

S: đầu dây đề. 

C: đầu dây chung. 

Trong khi đó, nhà sản xuất lại ra dây quạt trần với 3 đầu dây (không đánh dấu): 
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Vì vậy, vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải xác định đƣợc đầu dây của cuộn đề, 

Cuộn chạy để đấu đúng theo sơ đồ vận hành. 

1.3. Cách sử dụng VOM để xác định các đầu dây ra: 

Ta có, điện trở cuộn đề lớn hơn so với cuộn chạy. Do đó có thể sử dụng VOM 

để xác định đầu dây ra theo các bƣớc: 

1. Đo điện trở giữa các đầu dây ra, ta có 3 giá trị : 

2. Ra = R23 > Rb = R13 >Rc = R12. 

3. Xác định 2 đầu có điện trở lớn nhất (đầu 2 và 3), khi đó đầu còn lại là đầu 

chung 1. 

4. Đo điện trở giữa đầu chung và 2 đầu dây còn lại (đã đo từ bƣớc 1), đầu nào 

có giá trị điện trở nhỏ là đầu dây chạy, đầu có giá trị điện trở lớn là đầu dây đề. 

1.4. Bộ điều khiển quạt trần: 

Bộ điều khiển quạt trần dùng để thay đổi tốc độ của quạt dựa vào các vị trí của 

bộ điều khiển. 

 

Điện trở giữa 2 đầu AB sẽ giảm dần khi chúng ta tăng dần số thứ tự từ 0 -> 5 

của bộ điều khiển quạt. Tƣơng ứng, tốc độ của quạt sẽ tăng dần. 

Ứng với vị trí số 0, giữa 2 đầu AB sẽ hở mạch, tƣơng ứng với khi chúng ta tắt quạt. 
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2. Sơ đồ lắp đặt  

Căn cứ vào nguyên lý của bộ điều khiển quạt trần, ta mắc bộ điều khiển nối tiếp 

với quạt trần để thay đổi tốc độ của quạt. 

 

 

 

Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Bảng dự trù vật tƣ, thiết bị 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Kìm tuốt dây 01  

2 Kìm điện 01  

3 Kìm cắt dây 01  

4 Tuôc nơ vít 4 cạnh 01  

5 Tuôc nơ vít 2 cạnh 01  

6 Bút thử điện 01  

b)  Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Dây dẫn đơn 1,5 mm 10m  

2 Bảng điện 01 cái  

3 Cầu chì 01 cái  

4 Ống PVC 10m  

5 Khớp nối 05 cái  

6 Quạt trần 04 cái  

7 ốc vít  20 cái  
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2. Lắp đặt mạch đèn 

2.1. Quy trình thực hiện 

• Bƣớc 1: Lắp các thiết bị lên ca bin thực hành 

Ở bƣớc này cần xác định vị trí các thiết bị trên ca binvà gá lắp chúng lên.Với sơ đồ 

mạch nhƣ trên, các thiết bị cần gá lắp bao gồm: Ống PVC; quạt trầnvà hộp số bóng đèn 

• Bƣớc 2: Đấu dây 

- Luồn dây trong ống đến các vị trí đấu lắp của các thiết bị 

- Đấu dây các thiết bị 

2.2. Thực hành lắp đặt và đấu dây 

2.2.1 Thao tác mẫu 

Kỹ năng lắp ráp mạch học viên  đã đƣợc thao tác rất nhiều ở các bài trƣớc,điểm khác 

biệt nhất của bài này là sử dụng hai bảng điện ở hai vị trí khác nhau.Khi thực hành, các 

bảng điện và quạt trần nên đặt ở hai vị trí khác nhau,cách nhau ít nhất 1 mét trên ca bin thực 

hành để học viên  dễ liên hệ trong quátrình thi công thực tế. Đối với kỹ năng này giáo viên 

không cần thao tác mẫu màchỉ nhắc nhở những lƣu ý khi thực hiện lắp ráp. 

2.2.2. Chia nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụ thể nhƣ sau: 

Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 học viên , chia thành 12nhóm, mỗi nhóm 2 học viên . 

2.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quansát, uốn nắn 

và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiệnkỹ năng cho học viên  . 

2.2.4. Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thựchành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng đấu mạch đèn tầnghầm, sản phẩm cuối 

cùng phải đạt đƣợc những tiêu chí sau: 

- Mạch hoạt động tốt 

- Các thiết bị đặt đúng theo kích thƣớc của bản vẽ sơ đồ lắp ráp 

- Mạch điện đảm bảo các điều kiện về an toàn điện 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

3. Sửa chữa các hƣ hỏng quạt trần 

3.1. Một số hỏng hóc thường gặp, cách kiểm tra và sửa chữa 

Trong quá trình thao tác lắp ráp mạch, có thể xảy ra những hƣ hỏng. Dƣới 

đâytrình bày những hƣ hỏng thƣờng gặp, nguyên nhân và cách khắc phục: 

 

STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Quạt quay chậm 

- Do điện yếu 

- Tụ điện bị giảm trị số 

Kiểm tra nguồn điện đầu vào và 

tụ động cơ. 

Dùng các thiết bị phụ trợ để 
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STT Hỏng hóc Nguyên nhân Cách khắc phục 

đảm bảo cung cấp đủ nguồn 

điện cho quạt trong trƣờng hợp 

quạt chạy chậm do điện yếu 

hoặc thay tụ mới nếu cần. 

2 Quạt không chạy 

- Quạt không vào điện 

- Hỏng tụ điện 

- Dây cuốn bị đứt 

Kiểm tra nguồn điện đầu vào và 

tụ động cơ. 

Cuốn lại động cơ 

 

3.2. Thực hành kiểm tra và sửa chữa mạch điện 

3.2.1. Công tác chuẩn bị 

Trƣớc khi cho học viên  thực hành kiểm tra và sửa chữa, giáo viên sẽ phảitạo ra các 

lỗi trên mạch điện của từng nhóm. Các lỗi nằm trong phạm vi lýthuyết đã học và không làm 

ảnh hƣởng đến tính an toàn của mạch điện.Ngoài ra, phải chuẩn bị thêm thiết bị kiểm tra 

mạch điện là đồng hồ vạnnăng và bút thử điện 

3.2.2. Thao tác mẫu 

Ở bƣớc này giáo viên cần thực hiện thao tác mẫu các kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị trong mạch (kiểm tranguội) 

- Kỹ năng kiểm tra khi mạch vẫn đƣợc cấp nguồn (kiểm tra nóng) 

- Kỹ năng sửa chữa và thay thế các thiết bị trong mạch điện. 

Lƣu ý: Khi thực hiện kỹ năng kiểm tra nóng cần phải tuyệt đối cẩn thận. 

3.2.3. Thực hành 

- Chia nhóm và phân bổ các nhóm vào vị trí thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện công việc 

- Trong thời gian học viên  thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, 

uốn nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt của để hoàn thiện kỹ năng 

cho học viên. 

3.2.4 Đánh giá kết quả 

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng kiểm tra và sửa chữa mạch phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Thao tác kiểm tra thành thạo 

- Kỹ năng sửa chữa mạch đúng cách, mạch điện sửa chữa hoạt động tốt 

- Thực hiện đƣợc những quy tắc an toàn cho ngƣời và thiết bị 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp.Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những thao tác cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc lắp đặt mạch điện quạt trần? 

Câu 2. Trình bày quy trình kỹ thuật các bƣớc kiểm tra và sửa chữa mạch điện quạt trần? 

Câu 3. Trình bày các yêu cầu kỹ thuật của mạch quạt trần? 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Lắp đặt đƣờng ống cấp thoát nƣớc gia dụng 

Mã số của mô đun: MĐ 02 

 

Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học  lắp đặt 

thiết bị dùng nƣớc. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn 

Mục tiêu mô đun 

* Kiến thức: 

-  Nêu đƣợc nhiệm vụ, công dụng và phân loại đƣờng ống, thiết bị của hệ thống cấp, 

thoát nƣớc gia đình. 

-  Trình bày đƣợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ của 

nghề. 

-  Đọc đƣợc bản vẽ của hệ thống cấp nƣớc, hệ thống thoát nƣớc và các tài liệu liên 

quan. 

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp lắp đặt, vận hành hệ thống ống cấp, thoát nƣớc, phù 

hợp với yêu cầu thi công. 

 * Kỹ năng: 

- Lựa chọn và sử dụng đƣợc các dụng cụ đồ nghề cầm tay, dụng cụ đo kiểm, vật tƣ và 

thiết bị thƣờng dùng trong thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc gia đình. 

-  Đo, lấy dấu, cắt, ren và nối các mối nối thông thƣờng đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Lắp đặt đƣợc đƣờng ống, thiết bị cấp, thoát nƣớc gia đình và máy bơm 1pha. 

- Vận hành đƣợc hệ thống cấp, thoát nƣớc đúng quy trình. 

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý đƣợc các sự cố thông thƣờng. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn luyện tác phong công nghiệp. Lao động có kỷ luật, kỹ thuật, sáng tạo. Cẩn thận, 

ngăn nắp, gọn gàng. 

- Tiết kiệm nguyên vật liệu, thời gian. 

- Chủ động lập kế hoạch, dự trù đƣợc vật tƣ, thiết bị. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tƣ duy khoa học trong công việc. 
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BÀI 1: CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN  

VỀ LẮP ĐẶT ĐƢỜNG NƢỚC GIA DỤNG 

 

 1. Hệ thống cấp nƣớc sạch, phân loại và lựa chọn 

Hệ thống cấp nƣớc trong nhà dùng để đƣa nƣớc từ mạng lƣới cấp nƣớc bên ngoài 

nhà đến mọi thiết bị vệ sinh hoặc máy móc sản xuất trong nhà 

1.1. Hệ thống cấp nước 

Hệ thống cấp nƣớc bao gồm các bộ phận  

- Đƣờng ống dẫn nƣớc vào nhà nối liền đƣờng ống bên ngoài với nút đồng hồ 

đo nƣớc. 

- Nút đồng hồ đo nƣớc gồm có đồng hồ và các thiết bị kèm theo. 

- Mạng lƣới cấp nƣớc trong nhà: 

+ Các đƣờng ống chính nối từ đồng hồ đo nƣớc dẫn đến các ống đứng  

+ Các ống đứng dẫn nƣớc lên các tầng nhà. 

+ Các ống nhánh phân phối nƣớc từ ống đứng lên các dụng cụ vệ sinh. 

+ Các dụng cụ lấy nƣớc (các loại vòi nƣớc, các thiết bị đóng, mở, điều chỉnh, xả 

nƣớc để quản lý mạng lƣới. 

Nếu phục vụ cho chữa cháy, hệ thống cấp nƣớc trong nhà còn có các vòi phun chữa 

cháy; nếu áp lực đƣờng ống bên ngoài không đủ đảm bảo đƣa nƣớc tới mọi dụng cụ vệ  

sinh trong nhà thì có thêm các công trình khác nhƣ: két nƣớc, trạm bơm, bể chứa, đài 

nƣớc… 

1.2. Phân loại  

 1.2.1. Phân loại theo chức năng  

 - Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt ăn uống. 

 - Hệ thống cấp nƣớc sản xuất. 

 - Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy. 

 - Hệ thống cấp nƣớc kết hợp các hợp các hệ thống trên. 

 1.2.2. Phân loại theo áp lực nước ngoài nhà 

 a) Hệ thống cấp nước đơn giản  

 Hệ thống đƣợc sử dụng khi áp lực đƣờng ống ngoài nhà luôn đảm bảo đƣa nƣớc đến 

mọi thiết bị, dụng cụ bên trong nhà kể cả các dụng cụ vệ sinh ở vị trí cao nhất của ngôi nhà. 
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Hình 1.1. Hệ thống cấp nƣớc đơn giản 

  

b) Hệ thống cấp nước có két nước trên mái 

 - Hệ thống đƣợc áp dụng khi áp lực đƣờng ống ngoài nhà không đảm bảo thƣờng 

xuyên đƣa nƣớc đến các dụng cụ, thiết bị vệ sinh trong ngôi nhà. 

 - Két nƣớc trên mái có nhiệm vụ trữ nƣớc khi áp lực đƣờng ống ngoài nhà cao và tạo 

áp lực cung cấp cho toàn bộ ngôi nhà khi áp lực đƣờng ống ngoài nhà thấp. 

 - Trên đƣờng ống cấp nƣớc từ đáy téc xuống có bố trí van một chiều, chỉ cho nƣớc 

từ đáy két xuống, mà không cho nƣớc vào đáy téc để tránh làm xáo trộn cắn tại đáy két. 

 

Hình 1.2. Hệ thống cấp nước có két trên mái 
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c) Hệ thống cấp nước có trạm bơm 

 - Hệ thống này áp dụng trong trƣờng hợp áp lực đƣờng ống ngoài nhà không đảm 

bảo thƣờng xuyên. 

 - Máy bơm có nhiệm vụ làm thay cho két nƣớc. Máy bơm mở theo chu kỳ bằng tay 

hay tự động. 

 - Hệ thống này không kinh tế bằng két nƣớc vì tốn them thiết bị, ngƣời quản lý. 

 - Trong trƣờng hợp áp lực bên ngoài không đảm bảo thì caanfcos bơn tăng áp 

lien tục. 

 d) Hệ thống có két và trạm bơm 

 

 

Hình 1.3. Hệ thống có két và trạm bơm 

 

đ) Hệ thống có két nước, trạm bơm và bể chứa nước ngầm  

 - Hệ thống này đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp áp lực nƣớc bên ngoài nhà không 

đảm bảo và quá thấp, lƣu lƣợng không đủ. 

 

Hình 1.4. Hệ thống có két nước, trạm bơm và bể chứa nước ngầm  
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 2. Hệ thống thoát nƣớc thải 

 2.1. Khái niệm 

 Là hệ thống thoát nƣớc có nhiệm vụ đƣa nƣớc ra khỏi nhà ở, nhà máy xí nghiệp 

công nghiệp, nƣớc thải do con ngƣời tạo ra trong sinh hoạt từ thiết bị vệ sinh, hoặc nƣớc 

thải trong quá trình sản xuất. 

 2.2. Phân loại hệ thống thoát nước thải 

 2.2.1. Các loại nƣớc bẩn 

 - Nƣớc bẩn sinh hoạt: Do con ngƣời tạo rat rang đời sống hằng ngày. Nƣớc thải 

đƣợc lấy ra từ thiết bị vệ sinh nhƣ: tắm, giặt, xí, tiểu … Nƣớc bẩn sinh hoạt thƣờng có các 

thành phần giống nhau; có các chất hòa tan nhƣ xà phòng, các muối khoáng, một số dạng 

hữu cơ … Có các chất không hòa tan nhƣ: rau, vải vụn, một số chất hữu cơ và vô cơ. Ngoài 

ra trong nƣớc thải sinh hoạt còn có nhiều loại vi trùng. Nƣớc thải sinh hoạt nhất thiết phải 

đƣợc làm sạch trƣớc khi thải xuống song, hồ. 

 - Nƣớc bẩn sản xuất: Nƣớc phục vụ cho các quy trình sản xuất thải ra. Do tính chất 

đa dạng của nƣớc sản xuất nên nƣớc thải ra có chất lƣợng khác nhau. Nƣớc làm nguội máy 

có nhiệt độ cao nhƣng không bị nhiễm bẩn. Nƣớc thải ra từ các nhà máy da, dệt, hòa chất 

… bị nhiễm bẩn nghiêm trọng có lẫn các hóa chất độc hại, loại nƣớc thải này nhất thiết phải 

đƣợc làm sạch trƣớc khi thải ra song hồ. 

 - Nƣớc mƣa: Bản thân nƣớc mƣa là nƣớc sạch nhƣng chảy trên mái nhà, mặt đƣờng 

… nên nƣớc bị nhiễm bẩn. 

 2.2.2. Phân loại hệ thống thoát nƣớc bẩn trong nhà 

 Tùy theo tính chất và độ bẩn của nƣớc thải ngƣời ta chia hệ thống thoát nƣớc thải 

trong nhà ra các loại sau: 

 - Hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt: Dẫn nƣớc bẩn chảy ra từ các nhà vệ sinh. 

 - Hệ thống thoát nƣớc sản xuất: Hệ thống này có thể có một hay nhiều mạng lƣới 

riêng biệt tùy theo từng thành phần và số lƣợng nƣớc sản xuất. 

 - Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Để dẫn nƣớc mƣa của công trình vào máng thoát nƣớc 

mƣa ngoài phố. 

 3. Các ký hiệu thƣờng dùng  
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Thế nào là mạng lƣới cấp nƣớc trong nhà ? 

 Câu 2. Có mấy loại hệ thống cấp nƣớc trong nhà? 

 Câu 3. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nƣớc bẩn là gì ? Có mấy loại nƣớc bẩn cần đƣa 

ra khỏi khu vực dân cƣ? 

 Câu 4. Có mấy loại hệ thống thoát nƣớc bẩn ? 

 Câu 5. Các ký hiệu thƣờng dùng cho mạng lƣới cấp nƣớc trong nhà? 
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BÀI 2: LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA 

 

PHẦN  1: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối với các loại ống và thiết bị dùng nƣớc 

1.1. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối với các loại ống  

1.1.1. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối của ống nhựa PP-R 

- Chịu đƣợc ở nhiệt độ cao (110
o
C) và áp suất cao (25atm ~ 25bar ~ 250m nƣớc). 

- Không bị ăn mòn đối với các hoá chất có nồng độ PH từ 1 đến 14. 

- Không gây độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Không bị mài mòn và đóng cặn bởi các ion cứng trong nƣớc. 

- Không gây tiếng ồn và rung khi dòng nƣớc chảy qua. 

- Mối nối bền vững không gây rò rỉ, chịu đƣợc lực co giãn 

- Tính dẫn điện, dẫn nhiệt thấp hơn 178 lần so với ống thép nên độ an toàn cao, 

không bị mất nhiệt đối với hệ thống nƣớc nóng. 

- Đặc biệt phần kim loại của phụ kiện đƣợc làm bằng đồng mạ Nikken và sản xuất 

theo phƣơng pháp đúc chất, nên đảm bảo đƣợc độ bền, độ tin cậy trong an toàn thực phẩm 

cao nhất. 

- Dễ thi công lắp đặt, nên tiết kiệm đƣợc thời gian và nhân công, dễ vận chuyển 

- Tuổi thọ ống PP-R trên 50 năm 

1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối của ống nhựa uPVC 

Ống uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) hay còn gọi là nhựa không hóa dẻo 

đƣợc sử dụng ở hầu hết các ống nhựa trong các công trình. Nó có nhiều tính năng nhƣ 

chống oxy hóa và nhiều loại hóa chất, chống ánh sáng mặt trời, chống hòa chất ăn mòn và 

khá an toàn cho sức khỏe.  

Các ống uPVC đƣợc sản xuất theo đúng tiêu chuẩn:TCVN 6151, ASTM 2241, AS 

1477 tƣơng đƣơng với ISO 4422, BS 3505. 

Các hệ thống ống uPVC đƣợc dùng rộng rãi bởi những nhà chuyên môn vì những 

đặc điểm tiện lợi nhƣ sau: 

- Nhẹ, dễ xử lý và tiết kiệm chi phí vận hành. 

- Bề mặt ống nhẵn, công suất nƣớc chảy lớn hơn. 

- Độ bền cơ học lớn, chịu tốt va đập và áp lực. 

- Chống lại sự ăn mòn từ chất điện phân, sự tấn công do nhiễm khuẩn và quá trình ăn 

mòn hóa học. 

- Không độc, không ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc. 

- Cách điện tốt và khó cháy, dự phòng tốt việc bảo vệ hệ thống dây cáp điện. 

- Nối kết đơn giản và không khó khăn, lắp đặt dễ dàng. 

1.2. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối với các loại thiết bị dùng nước 

1.2.1. Yêu cầu về chất lượng thiết bị  

- Các thiết bị vệ sinh và phụ tùng cấp thoát nƣớc nói chung phải đƣợc sản xuất từ các 

loại vật liệu rắn, bền, và có bề mặt trơn, sạch và không thấm nƣớc. Tất cả các thiết bị phải 

đảm bảo đúng chất lƣợng thiết kế yêu cầu, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn Nhà 
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nƣớc, các tiêu chuẩn ngành, hoặc các tiêu chuẩn tƣơng đƣơng của nƣớc ngoài đã đƣợc Nhà 

nƣớc ta chấp nhận đƣợc phép áp dụng. 

- Các thiết bị sử dụng với chức năng đặc biệt có thể làm bằng đá, gốm chịu hoá chất, 

chì, thép không gỉ, phủ bằng hợp kim đồng, đồng-Niken hoặc các vật liệu khác phụ thuộc 

vào mục đích sử dụng của thiết bị. 

1.2.2. Yêu cầu chung về lắp đặt thiết bị cấp nước 

- Trƣớc hết, tất cả các thiết bị đều phải đƣợc lắp đặt ở những vị trí thuận lợi nhất cho 

việc sử dụng đúng với công năng.  

- Thiết bị cần đƣợc lắp đặt ở vị trí càng gần hệ thống đƣờng ống càng tốt, và ở vị trí 

thuận lợi cho việc sửa chữa, vệ sinh, bảo dƣỡng trong quá trình sử dụng.  

- Những vị trí thiết bị gắn vào tƣờng, sàn phải đảm bảo đƣợc xử lý chống thấm một 

cách thích hợp nhất. 

2. Các phƣơng pháp nối ống 

2.1. Cách nối ống PP - R 

Bƣớc 1: Cắt theo chiều vuông góc với ống 

 

Bƣớc 2: Làm tròn đầu cắt và lau sạch đầu ống để hàn 

 

Bƣớc 3: Đánh dấu chiều sâu ở điểm nối 
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Bƣớc 4: Khi máy hàn đủ nhiệt 2600 (đèn đỏ tắt) đƣa ống và phụ kiện vào để hàn 

 

Bƣớc 5: Giữ ống và phụ kiện ở vị trí đầu hàn với thời gian theo bảng hƣớng dẫn thời 

gian hàn 

Bƣớc 6: Nối các bộ phận cần hàn với nhau, không đƣợc xoay trong lúc nối 

 

Kiểm tra sau lắp đặt 

Sau khi hoàn tất việc lắp đặt và sau khi kiểm soát đƣợc toàn bộ hệ thống, cho nƣớc 

vào hệ thống để loại bỏ không khí trong ống. Tăng áp suất bằng 1,5 lần áp suất làm việc và 

duy trì nó trong vòng 24 giờ. Kết quả kiểm tra hệ thống nƣớc phải không đƣợc rò rỉ 
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Hình 2.2.1: Phụ kiện cho ống cấp nước PP-R 

 

2.2. Cách lắp đặt ống uPVC 

Ống uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) hay còn gọi là nhựa không hóa dẻo 

đƣợc sử dụng ở hầu hết các ống nhựa trong các công trình. Nó có nhiều tính năng nhƣ 

chống oxy hóa và nhiều loại hóa chất, chống ánh sáng mặt trời, chống hòa chất ăn mòn và 

khá an toàn cho sức khỏe.  



 

 

 

93 

 

Hình 2.1.2: Phụ kiện ống uPVC 

 

* Cách nối ống  

- Lắp đặt ống đầu nối dán keo 

Bƣớc 1:Làm sạch mặt trong đầu nong và mặt ngòai đầu nối của ống. 

 

Bƣớc 2: Dùng cọ thoa nhanh keo dán lên mặt ngòai đầu nối và mặt trong đầu nong hoặc 

phụ tùng. 
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Bƣớc 3: Dùng tay đẩy mạnh, nhanh đầu nối đến vị trí đã đánh dấu (Đẩy thẳng, xoay 

¼ vòng). Giữ mối nối cẩn thận, thời gian tối thiểu 30 giây. Cho phép đƣa vào sử dụng tối 

thiểu 30 phút. 

 

- Lắp đặt ống đầu nối gioăng cao su 

Bƣớc 1: Làm sạch bề mặt rãnh lắp gioăng và đầu nối của ống 

 

Bƣớc 2: Thao tác giảm đƣờng kính Gioăng cao su nhỏ lại. Lắp vào rãnh chứa 

gioăng. 

 

Bƣớc 3: Thoa dung dịch (xà phòng bột,benzen đỏ) lên mặt ngòai đầu nối và mặt 

trong đầu nong đã có Gioăng cao su. 

 

Bƣớc 4: Để Ống vị trí thẳng hàng. Dùng dụng cụ lắp đặt ống vào vị trí đã đƣợc đánh 

dấu. Kiểm tra vị trí Gioăng cao su bằng thƣớc mỏng hoặc căn lá. 
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Phần 2: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Công tác chuẩn bị 

Để phục vụ tốt cho quá trình thực hành, ta cần chuẩn bị một số dụng cụ và thiết bị 

vật tƣ. Dƣới dây là số lƣợng dụng cụ và thiết bị vật tƣ chuẩn bị cho 1 lớp 30 học viên bao 

gồm: 

a) Dụng cụ 

TT Tên dụng cụ Số lƣợng Ghi chú 

1 Bàn kẹp ống 05 cái  

2 Cƣa + lƣỡi cƣa 05 cái  

3 Dao cắt ống 05 cái  

4 Máy cắt ống 01 cái  

5 Máy hàn nhiệt 05 cái  

6 Dụng cụ lắp đặt  01bộ  

b) Thiết bị vật tƣ 

TT Tên Thiết bị, vật tƣ Số lƣợng Ghi chú 

1 Ống nhựa PP – R 6 m  

2 Ống nhựa PVC 6 m  

3 Phụ kiện nối ống PP – R  Các loại ống nối, tê, cút 

cong, cút thẳng … 
4 Phụ kiện nối ống PVC  

2. Thực hành nối ống 

2.1 Thao tác mẫu 

Thao tác mẫu là một công việc rất quan trọng trong giờ thực hành, quá trình thao tác 

mẫu chính xác, rõ ràng sẽ giúp sinh viên nắm chắc đƣợc kiến thức và dễ dàng trong việc rèn 

luyện kỹ năng. Trƣớc hết, giáo viên sẽ thao tác mẫu các bƣớc thực hiện công việc để sinh 

viên quan sát. Vừa thao tác, vừa kết hợp thuyết trình và đối chiếu với bảng quy trình kỹ 

thuật để sinh viên nắm rõ đƣợc các bƣớc thực hiện. 

Trong quá trình thao tác mẫu, nếu thấy sinh viên chƣa hiểu hoặc chƣa rõ bƣớc nào 

thì giáo viên sẽ thao tác lại bƣớc đó. 

2.2 Chia  nhóm 

Để giờ thực hành đạt hiệu quả cao, ta cần chia lớp thành nhiều nhóm, cụ thể 

nhƣ sau: Mỗi ca thực hành có sĩ số tối đa là 24 sinh viên, chia thành 12 nhóm, mỗi 

nhóm 2 sinh viên. 

2.3 Thực hành 

- Các nhóm tiến hành thực hiện 

- Mỗi sinh viên trong nhóm sẽ luân phiên thực hiện các công việc khác nhau nhiều 

lần. Ví dụ, lần thứ nhất sinh viên 1 thao tác các công việc nhƣ cắt ống và làm sạch ống, sinh 

viên 2 thực hiện nối ống. Lần thứ hai thì 2 sinh viên sẽ thay đổi công việc cho nhau. Và các 

nhóm sẽ luân phiên thực hiện các thao tác đó nhiều lần để hình thành kỹ năng nối ống đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật. 
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- Trong thời gian sinh viên thực hành, giáo viên phải thƣờng xuyên quan sát, uốn 

nắn và chỉnh sửa các thao tác còn chƣa đúng, chƣa đạt để hoàn thiện kỹ năng cho các em. 

2.4 Đánh giá kết quả   

Kết thúc giờ thực hành, giáo viên dựa vào các tiêu chí đánh giá của bài thực hành để 

đánh giá kết quả của từng nhóm. Đối với kỹ năng nối ống nhựa, mối nối phải đạt đƣợc 

những tiêu chí sau: 

- Mối nối chắc chắn, gọn gang. 

- Mối nối phải đảm bảo độ kín, theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Vỏ ống nhựa sau khi nối không bị trầy xƣớc, dập nát. 

Từ kết quả bài thực hành của các nhóm, nhận xét kết quả chung của cả lớp. Nhắc 

nhở, nhấn mạnh những kiến thức, những kỹ năng cần lƣu ý trong bài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối của ống nhựa PP-R? 

Câu 2. Đặc điểm, yêu cầu cơ bản đối của ống nhựa uPVC? 

Câu 3. Trình bày cách nối ống nhựa PP-R? 

Câu 4. Trình bày cách nối ống nhựa uPVC? 
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BÀI 3: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG CẤP NƢỚC TRONG NHÀ 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Lấy dấu vị trí tuyến ống 

1.1. Tầm quan trọng của việc lấy dấu tuyến ống 

Việc lấy dấu của vị trí tuyến ống nhằm xác định đƣờng đi của tuyến ống và vị trí lắp 

đặt của các thiết bị. Việc lấy dấu không chính xác sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng lắp đặt. 

1.2. Những chú ý của việc lấy dấu tuyến ống 

- Việc lấy dấu phải tuân thủ dạng đƣờng đi, độ dốc, độ cao, độ dài, đƣờng kính tuyến 

ống nhƣ theo thiết kế. 

- Khi đánh dấu để quy định các vị trí các đƣờng trục, cao độ của ống, ta đánh dấu 

nên các kết cấu kiến trúc của đƣờng ống đi qua nhƣ đánh dấu lên tƣờng, lên sàn, lên dầm. 

Tuyến ống phải đảm bảo không làm ảnh hƣởng đến các kết cấu xây dựng. 

- Căn cứ vào tim và cos chuẩn để xác định tất cả các kích thƣớc cần thiết khác cho 

việc lắp ống. 

1.3. Dụng cụ lấy dấu 

Máy trắc đạc, ni vô nƣớc, dây, quả dọi, thƣớc thẳng, … 

1.4. Trình tự và phương pháp lấy dấu 

- Đọc bản vẽ để xác định đƣờng đi của ống và vị trí của các thiết bị. 

- Căn cứ vào vị trí của các đƣờng ống dẫn nƣớc cho trên bản vẽ. Dùng thƣớc, ni vô, 

quả dọi, vạch dấu để vạch dấu lên tƣờng, sàn. 

- Xác định vị trí thoát cho phù hợp với từng thiết bị vệ sinh và đánh dấu các vị trí của 

các thiết bị. 

- Dùng ni vô, máy trắc đạc để lấy độ dốc nếu cần. 

* Cao độ lắp đặt ống nƣớc, và các thiết bị so với mặt sàn hoàn thiện nhƣ sau: 

- Đầu chờ bình nƣớc nóng khu WC: +1,75 m 

- Đầu chờ bình nƣớc nóng bếp: +1,8 mm 

 - Đầu chờ sen tắm: +0,75 m 

- Đầu chờ lavabo: +0,55 m 

- Đầu chờ chậu bếp: +1,0 m 

- Lộ đi ống nƣớc lạnh khu WC: +0,52 m 

- Lộ đi ống nƣớc nóng khu WC: +1,0 m 

- Lộ đi ống nƣớc lạnh từ đồng hồ vào khu WC: -30 mm 

2. Đục tƣờng 

Đƣờng ống cấp nƣớc đi chìm trong tƣờng của khu vệ sinh do vậy khi thi công lắp 

đặt các bạn sẽ vẽ lờn tƣờng những đƣờng cắt đục, sử dụng các loại máy cắt gạch kết hợp thủ 

công, để tạo rãnh trên tƣờng. 

Các ống đi ngầm trong tƣờng đƣợc tiến hành thi công sau khi xây tƣờng đƣợc 5 

ngày đảm bảo tƣờng đủ độ cứng không bị rạn nứt trong quá trình đục tƣờng, chỉ tiến hành 

đục tƣờng sau khi cắt tƣờng. Tuyệt đối không đục tƣờng nếu không thực hiện công đoạn cắt 
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tƣờng trƣớc đó vì sẽ ây ra các vệt rạn chân chim sau khi sơn nƣớc. Khoảng cách giữa hai 

khớp nối sẽ không ngắn hơn 50mm so với khoảng giữa ống và 25mm ở đoạn cuối ống. 

Độ sâu cắt đục tƣờng trung bình là 3 – 4cm, độ rộng trung bình là 5-10cm tùy từng 

vị trí. Nếu tại vị trí có nhiều ống đi cùng 1 lộ nhà thầu sẽ đục cắt tƣờng cẩn thận để không 

làm ảnh hƣởng đến kết cấu của tƣờng. 

3. Lắp đặt cụm ống 

Tất cả những mối nối nối ống, nối các thiết bị phải đƣợc bố trí ở những nơi dễ dàng 

thao tác, không nên bố trí ở những kín, nơi hóc hiểm. 

Đối voái đƣờng dẫn nƣớc nóng, khi đi qua tƣờng, sàn gác phải có ống lồng hay thiết 

bị để ống dãn nở tự do. 

Các ống cấp nƣớc phải đƣợc nối với nhau với góc lớn hơn hoặc bằng 90
0
 theo chiều 

nƣớc chảy. 

Khi lắp ống dở dang phải đƣợc bịt kín đầu ống tránh cho côn trùng, chất bẩn lọt vào 

trong ống. 

Khi ống nƣớc đi qua móng, tƣờng nhà, hố van, qua gạch đá cần phải chừa hay khoét 

lỗ rộng ra, phần trên lỗ dùng vạch quấn vòm, xung quanh chàn đất sét, trộn sỏi, mặt ngoài 

trát vữa xi măng. 

4. Lắp đặt van 

Theo chức năng các thiết bị cấp nƣớc trong nhà có thể đƣợc chia ra: Thiết bị lấy 

nƣớc, đóng mở nƣớc, điều chỉnh phòng ngừa cà các thiết bị đặc biệt khác dùng trong y học 

và thí nghiệm. 

* Thiết bị lấy nƣớc: Gồm các vòi nƣớc mở chậm, mở nhanh. Vòi mở chậm thƣờng 

đƣợc đặt ở các chậu rửa tay, rửa mặt, chậu giặt, chậu tắm … Các vòi mở nhanh thƣờng 

đƣợc đặt ở các nhà tám công cộng, nhà giặt là, thùng nƣớc … có áp lực dƣới 1 at để lấy 

nƣớc nhanh. Các loại vòi nƣớc thƣờng có đƣờng kính từ 10 – 15 – 20mm 

Kết cấu của các vòi nƣớc gồm có các lƣỡi gà. Vòi nƣớc mở chậm có lƣỡi gà tận 

cùng bằng một tấm đệm cao su, khi quay tay theo chiều ngƣợc chiều kim đồng hồ thì lƣỡi 

gà nâng lên cho nƣớc chảy ra, khi quay theo chiều kim đồng hồ thì lƣỡi gà đóng khe hở lại 

và cát nƣớc. Lƣỡi gà kiểu nút là một nút hình côn có lỗ tròn hoặc hình chữ nhật thông suốt ở 

giữa, khi quay tay góc 90
0
 thì lƣỡi gà sẽ mở ra (lỗ thông suốt dọc theo chiều nƣớc chảy) 

hoặc đóng lại. Vòi nƣớc rửa âu tiểu chỉ khác vòi nƣớc mở chậm ở chỗ một đầu để mở ta lắp 

và đầu âu tiểu. 

* Thiết bị đóng mở nƣớc: Dùng để đóng mở từng đoạn riêng của mạng lƣới cấp 

nƣớc. Thiết bị đóng mở nƣớc thƣờng là van khí d ≤ 50mm, Van thƣờng đƣợc chế tạo kiểu 

trục đứng hoặc nghiêng (có tổn thất áp lực thƣờng nhỏ hơn vì nó không chảy quanh mà 

chạy thẳng) và có nối với ống bằng ren khòa thƣờng nối với ống bằng mặt bích  

Thiết bị đóng mở nƣớc thƣờng đƣợc bố trí ở những vị trí sau: 

- Đầu các ống đứng cấp nƣớc lên tầng 1. 

- Đầu các ống nhánh dẫn tới các thiết bị vệ sinh. 

- Ở đƣờng dẫn nƣớc vào, trƣớc sau đồng hồ đo nƣớc, máy bơm, trên đƣờng ống dẫn 

nƣớc lên két … 

* Thiết bị điều chỉnh phòng ngừa: Gồm có một số loại van nhƣ van một chiều, van 

giảm áp, van hình cầu  
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Van một chiều: Chỉ có nƣớc chảy theo một chiều nhất định. Khi nƣớc chảy đúng 

chiều lƣỡi gà sẽ mở và cho nƣớc chảy qua. Khi nƣớc chảy ngƣợc lại lƣỡi gà sẽ đóng lại và 

cắt nƣớc. Van một chiều thƣờng đƣợc đặt sau máy bơm (để tránh nƣớc dồn vào bánh xe 

công tác làm động cơ quay ngƣợc chiều chóng hỏng), ở đƣờng ống dẫn nƣớc vào nhà. 

Van phòng ngừa (giảm áp tạm thời ) đặt ở chỗ có khả năng áp lực vƣợt quá giới hạn 

cho phép. Khi áp lực quá cao, lƣỡi gà tự động dâng lên, xà nƣớc ra ngoài và áp lực nƣớc 

giảm đi. Van phòng ngừa chia ra các laoij lò xo hoặc đòn bảy với tải trọng tính toán một áp 

lực nhất định. 

Van phao hình cầu: Dùng để tự động đóng nƣớc khi đầy bể .. thƣờng đặt trong các 

bể chứa nƣớc, két nƣớc, thùng rửa bồn cầu. Khi nƣớc đầy phao nổi lên và đóng chặt lƣỡi gà 

cắt nƣớc. Phao có thể làm bằng đồng hoặc chất dẻo đƣơng kính từ 10 -:- 30mm. 

 

5. Lắp đặt khởi thủy 

Đai khởi thủy là phụ kiện dùng để trích xuất đƣờng ống nƣớc, khí… tại vị trí bất kỳ 

áp dụng có thể áp dụng với ngay cả đƣờng ống đang vận hành mà không làm gián đoạn hệ 

thống dẫn. Phụ kiện này cũng có thể sử dụng tại các điểm cao để lắp van xả khí. Có nhiều 

loại đai khởi thủy khác nhau cho các loại ống khác nhau, ví dụ: 

+ Đai khởi thủy bằng nhựa uPVC 

+ Đai khởi thủy bằng kim loại: gang, inox 

+ Đai khởi thủy bằng nhựa HDPE 

* Ƣu điểm của Đai khởi thủy 

Tuy mỗi loại đai khởi thủy đều có ƣu điểm riêng trong ứng dụng của mình, nhƣng 

tất cả đều: 

+ Tiết kiệm chi phí vật tƣ khi so với phƣơng án lắp đặt dùng các loại phụ kiện khác 

nhƣ Tê. 

+ Giảm chi phí nhân công do cách lắp đặt rất đơn giản, có thể thao tác trong thời 

gian ngắn. 

+ Tiết kiệm chi phí vận hành do không phải tạm dừng hệ thống. 

* Ƣu điểm của đai khởi thủy HDPE 

So với các loại đai khởi thủy còn lại thì đai khởi thủy HPDE có ƣu điểm riêng của 

mình: 

+ Giá rẻ hơn so với phụ kiện kim loại 

+ Không cần keo, không cần hàn 

+ Khối lƣợng nhẹ, dễ dàng vận chuyển số lƣợng lớn 

+ Gioăng cao su NRB an toàn vệ sinh thực phẩm 

+ Đƣợc sản xuất bằng nhựa Polyprolylen chống co, chống UV, bền hơn ống HDPE 
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6. Lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc vào nhà 

1. Làm sạch đƣờng ống: Trƣớc khi gắn đồng hồ cần phải làm sạch các ngoại vật có 

trong đƣờng ống. 

Nguồn nƣớc không đƣợc chứa các chất rắn nhƣ cát, bùn, xi măng... Đây là những 

tạp chất thƣờng gặp khi lắp đặt đƣờng ống mới. 

2. Vị trí gắn đồng hồ: Đồng hồ nƣớc chỉ đƣợc lắp theo chiều ngang. Mặt số đồng hồ 

phải hƣớng lên trên. 

3. Đoạn nối trƣớc và sau đồng hồ: 

Chiều dài đoạn ống trƣớc và sau đồng hồ phải thẳng. Đoạn ống trƣớc phải dài tối 

thiểu gấp 10 lần; đoạn ống sau phải dài tối thiểu gấp 2 lần đƣờng kính đồng hồ. 

Tất cả các khớp nối nhƣ đoạn gấp cong, chữ Y, chữ T, van 1 chiều hay van chỉnh áp 

v.v... tác động đến lƣu lƣợng dòng chảy nên lắp đặt ngoài khoảng cách ống quy định. 

Van mở hoàn toàn, khớp nối và đoạn ống thu không ảnh hƣởng lớn đến lƣu lƣợng 

dòng chảy cũng đƣợc tính vào chiều dài của đoạn ống thẳng phía trƣớc và sau đồng hồ. 

Trong trƣờng hợp không đáp ứng đúng tiêu chuẩn về độ dài của đoạn ống thẳng, để 

đảm bảo đồng hồ hoạt động chính xác cần phải lắp thêm van chỉnh áp phía trƣớc và sau 

đồng hồ. 

4. Chiều dòng chảy: 

Chiều dòng chảy phải đúng với hƣớng mũi tên có trên thân đồng hồ. 

 

Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị nguyên vật liệu 

1.1. Dụng cụ thiết bị cho việc lắp đặt 

- Các loại clê, mỏ lết cầm tay, các loại clê chuyên dùng nhƣ clê chụp, clê tháo lắp 

nhanh, clê xích, clê kẹp ống. 

- Búa, đục, tuốc nơ vít. 

- Thƣớc dây, thƣớc lá, ni vô, quả dọi, mũi vạch 

- Máy khoan cầm tay 

1.2 Vật tư 

- Các loại ống nhựa theo yêu cầu 

- Các loại phụ kiện cho việc nối ống 

- Đồng hồ nƣớc có đầu ren 

- Xi măng, gạch đá 

- Đinh vít nở, đai giữ ống 

- Các loại keo dán ống 

2. Đo và lấy dấu định vị tuyến ống 

- Đọc bản vé để xác định đƣờng đi của ống và vị trí vủa thiết bị  

- Căn cứ vào vị trí của các đƣờng ống dẫn nƣớc cho trên bản vẽ, dùng thƣớc ni vô 

quả dọi vạch dấu lên tƣờng, sàn  
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- Xác định vị trí thoát phù hợp với từng thiết bị vệ sinh và đánh dấu vị trí của các 

thiết bị 

3. Tạo đặt đƣờng ống 

- Trên cơ sở dấu định vị đã đƣợc vạch trên tƣờng, sàn. Sử dụng búa đục hoặc máy 

cắt bê tông để tạo đƣờng đặt ống. 

- Đƣờng đặt ống phải theo các kích thƣớc đƣờng kính ống dạng đƣờng đi, độ dốc, 

cao độ và kích thƣớc của các lỗ chờ. 

- Đƣờng đặt ống phải phù hợp với cấu trúc xây dựng. 

- Đực rãnh đặt ống phải đảm bảo độ sâu dặt ống, độ thăng bằng. Với các đƣờng đặt 

ống đứng lên đục từ dƣới nên trên. 

- Sauk hi tạo đặt đƣờng ống xong cần kiểm tra chinhe sửa lại cho đúng với yêu cầu. 

4. Lắp đặt ống 

4.1. Thi công đường ống dẫn nước vào nhà 

Cách bố trí đƣờng ống dẫn nƣớc vào nhà 

 

Hình 3.4.1: Sơ đồ bố trí đường ống dẫn nước vào nhà 

 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc vào nhà có thể đƣợc bố trí 1 hoặc 2 ống có thể dẫn vào một 

phía hoặc hai phía của ngôi nhà. 

 - Đƣờng ống đƣợc bố trí vuông góc với tƣờng nhà. 

 - Đặt đƣờng ống với độ dốc 0,003. 

 - Đƣờng ống dẫn nƣớc phải ngắn nhất 

 - Đƣờng kính ống chọn theo lƣu lƣợng tiêu thụ lớn nhất của ngôi nhà hoặc theo kinh 

nghiệm 

 - Nối đƣờng ống dẫn nƣớc vào nhà với đƣơng ống chính bằng đai khởi thủy 

 Trong trƣờng hợp đƣờng ống dẫn nƣớc đi qua tƣờng nhà để đề phòng công trình bị 

lún làm ảnh hƣởng đến đƣờng ống cần phải tạo lỗ qua tƣờng móng, lỗ có dƣờng kính lớn 

hơn đƣờng kính ống 200 mm để cho ống chui qua sau đó dùng dy đay và đất sét nhét xung 

quanh hoặc chui qua ống lồng 

 

Hình 3.4.2: Bố trí đường ống dẫn nước đi qua tường 
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 4.2. Thi công đường dẫn nước trong nhà 

 a) Định vị ống 

 Để cố định đƣờng ống, phụ kiện ống và các thiết bị trên tƣơng, sàn nhà, trần nhà và 

các kết cấu xây dựng khác phải sử dụng các thiết bị cố định. Việc chọn các thiết bị phụ 

thuộc vào các yếu tố: 

 - Vật liệu mà thiết bị đƣợc cố định vào 

 - Hƣớng chịu lực của các thiết bị cố định 

 - Trọng lƣợng thiết bị cố định phải chịu. 

 Có thể dùng các phƣơng pháp sau để cố định ống: 

 - Phƣơng pháp cố định ống bằng bu long – nở 

 - Phƣơng pháp cố định ống bằng vít nở  

 b) Nối ống 

 * Các phụ tùng nối ống 

 - Ống lồng (măng song): Dùng để nối hai ống thẳng có đƣờng kính bằng nhau 

 - Côn dùng để nối hai đƣờng ống thẳng có đƣờng kính khác nhau 

 - Rắc co dùng để nối các đoạn ống thẳng trong trƣờng hợp khó khăn (vƣớng kết cấu 

nhà hoặc dùng trong khi sửa chữa) 

 - Thông tam (tê) dùng để nối 03 nhánh ống (nhánh rẽ vuông góc với ống chính. 

Đƣờng kính của 3 ống thể bằng nhau hoặc khác nhau.Nhánh rẽ có đƣờng kính bao giờ cũng 

nhỏ hơn hoặc bằng đƣờng kính hai nhánh chính. Hai nhánh chính có đƣờng kính bằng 

nhau. 

 - Thông tứ (thập) dùng để nối hai ống cắt nhau vuông góc. 4 nhánh của thông tứ có 

đƣờng kính bằng nhau hoặc hai nhánh thẳng bằng nhau từng đối một. 

 - Cút dùng để nối hai ống gập nhau 90
0
 đƣờng kính bằng nhau hoặc khác nhau 

 - Nút dùng để bịt tạm thời một đầu ống mà sau này có thể nối dài them. 

 

Hình 3.4.3: Các phụ kiện nối ống 

 * Phƣơng pháp nối ống 

 - Cách nối ống PP - R 

Bƣớc 1: Cắt theo chiều vuông góc với ống 

Bƣớc 2: Làm tròn đầu cắt và lau sạch đầu ống để hàn 

Bƣớc 3: Đánh dấu chiều sâu ở điểm nối 
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Bƣớc 4: Khi máy hàn đủ nhiệt 2600 (đèn đỏ tắt) đƣa ống và phụ kiện vào để hàn 

Bƣớc 5: Giữ ống và phụ kiện ở vị trí đầu hàn với thời gian theo bảng hƣớng dẫn thời 

gian hàn 

Bƣớc 6: Nối các bộ phận cần hàn với nhau, không đƣợc xoay trong lúc nối 

Kiểm tra sau lắp đặt 

Sau khi hoàn tất việc lắp đặt và sau khi kiểm soát đƣợc toàn bộ hệ thống, cho nƣớc 

vào hệ thống để loại bỏ không khí trong ống. Tăng áp suất bằng 1,5 lần áp suất làm việc và 

duy trì nó trong vòng 24 giờ. Kết quả kiểm tra hệ thống nƣớc phải không đƣợc rò rỉ 

- Cách lắp đặt ống uPVC 

Ống uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) hay còn gọi là nhựa không hóa dẻo 

đƣợc sử dụng ở hầu hết các ống nhựa trong các công trình. Nó có nhiều tính năng nhƣ 

chống oxy hóa và nhiều loại hóa chất, chống ánh sáng mặt trời, chống hòa chất ăn mòn và 

khá an toàn cho sức khỏe.  

Bƣớc 1:Làm sạch mặt trong đầu nong và mặt ngòai đầu nối của ống. 

Bƣớc 2: Dùng cọ thoa nhanh keo dán lên mặt ngòai đầu nối và mặt trong đầu nong 

hoặc phụ tùng. 

Bƣớc 3: Dùng tay đẩy mạnh, nhanh đầu nối đến vị trí đã đánh dấu (Đẩy thẳng, xoay 

¼ vòng). Giữ mối nối cẩn thận, thời gian tối thiểu 30 giây. Cho phép đƣa vào sử dụng tối 

thiểu 30 phút. 

- Lắp đặt ống đầu nối gioăng cao su 

Bƣớc 1: Làm sạch bề mặt rãnh lắp gioăng và đầu nối của ống 

Bƣớc 2: Thao tác giảm đƣờng kính Gioăng cao su nhỏ lại. Lắp vào rãnh chứa 

gioăng. 

Bƣớc 3: Thoa dung dịch (xà phòng bột,benzen đỏ) lên mặt ngòai đầu nối và mặt 

trong đầu nong đã có Gioăng cao su. 

Bƣớc 4: Để Ống vị trí thẳng hàng. Dùng dụng cụ lắp đặt ống vào vị trí đã đƣợc đánh 

dấu. Kiểm tra vị trí Gioăng cao su bằng thƣớc mỏng hoặc căn lá. 

5.  Thực hiện lắp đặt đai khởi thủy 

Bƣớc 1: Đầu tiên, làm sạch bề mặt của ống, chọn một cái lỗ có sẵn và đặt miếng 

gioăng vào chỗ lõm trên đai khởi thuỷ. 

Bƣớc 2: Tiếp theo, phần dƣới của lên vị trí đã chọn sao cho  khớp với phần trên và 

vặn ốc vít vào. 

Bƣớc 3: Tiến hành khoan 1 lỗ trên thành ống. Khi khoan, chú ý cẩn thận nếu không 

sẽ làm hỏng dây và làm hỏng vật hình chiếc gioăng. 

Bƣớc 4: Sau đó, dùng bút đánh dấu để vẽ 1 đƣờng tham khảo trên ống để lắp đặt 

lại đai khởi thuỷ, tiếp theo nới lỏng nút, bỏ đai ra. 

Bƣớc 5: Thực hiện khoan 1 lỗ trên thành ống, cẩn thận không làm hổng phía kia của 

ống. Loại bỏ đi những mảnh thừa. 

Bƣớc 6: Cuối cùng, lắp vít vào 4 góc của đai khởi thuỷ theo đƣờng đã đánh dấu. 

6. Thực hiện lắp đặt đồng hồ 

 - Cắt đƣờng ống cấp nƣớc  

 - Lắp van hai chiều (nếu có) 
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 - Lắp đồng hồ vào đoạn ống thẳng. Yêu cầu đồng hồ phải đặt ở vị trí phẳng, hƣớng 

mũi tên của đồng hồ chỉ đúng nhƣ chiều của nƣớc chảy  

 - Lắp đoạn ống thiết bị điều chỉnh chiều dài thuận lợi cho việc lắp đặt tháo dỡ 

 - Lắp van một chiều sau đồng hồ 

 - Lắp hộp bảo vệ hoặc xây hố ga đồng hồ 

 - Nối với đƣờng ống có sẵn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Trình bày các yêu cầu cách lắp đặt cụm ống ? 

 Câu 2. Trình bày cách lắp đặt các loại van nƣớc ? 

 Câu 3. Trình bày cách lắp đặt khởi thủy ? 

 Câu 4. Trình bày cách lắp đồng hồ nƣớc có ren ? 
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BÀI 4: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THOÁT NƢỚC TRONG NHÀ 

 

1. Lấy dấu vị trí tuyến ống 

1.1. Tầm quan trọng của việc lấy dấu tuyến ống 

Việc lấy dấu của vị trí tuyến ống nhằm xác định đƣờng đi của tuyến ống và vị trí lắp 

đặt của các thiết bị. Việc lấy dấu không chính xác sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng lắp đặt. 

1.2. Những chú ý của việc lấy dấu tuyến ống 

- Việc lấy dấu phải tuân thủ dạng đƣờng đi, độ dốc, độ cao, độ dài, đƣờng kính tuyến 

ống nhƣ theo thiết kế. 

- Khi đánh dấu để quy định các vị trí các đƣờng trục, cao độ của ống, ta đánh dấu 

nên các kết cấu kiến trúc của đƣờng ống đi qua nhƣ đánh dấu lên tƣờng, lên sàn, lên dầm. 

Tuyến ống phải đảm bảo không làm ảnh hƣởng đến các kết cấu xây dựng. 

- Căn cứ vào tim và cos chuẩn để xác định tất cả các kích thƣớc cần thiết khác cho 

việc lắp ống. 

1.3. Dụng cụ lấy dấu 

Máy trắc đạc, ni vô nƣớc, dây, quả dọi, thƣớc thẳng, … 

1.4. Trình tự và phương pháp lấy dấu 

- Đọc bản vẽ để xác định đƣờng đi của ống và vị trí của các thiết bị. 

- Căn cứ vào vị trí của các đƣờng ống dẫn nƣớc cho trên bản vẽ. Dùng thƣớc, ni vô, 

quả dọi, vạch dấu để vạch dấu lên tƣờng, sàn. 

- Xác định vị trí thoát cho phù hợp với từng thiết bị vệ sinh và đánh dấu các vị trí của 

các thiết bị. 

- Dùng ni vô, máy trắc đạc để lấy độ dốc nếu cần. 

2. Sửa lỗ đặt ống thoát  

Đƣờng ống cấp nƣớc đi chìm trong tƣờng của khu vệ sinh do vậy khi thi công lắp 

đặt các bạn sẽ vẽ lờn tƣờng những đƣờng cắt đục, sử dụng các loại máy cắt gạch kết hợp thủ 

công, để tạo rãnh trên tƣờng. 

Các ống đi ngầm trong tƣờng đƣợc tiến hành thi công sau khi xây tƣờng đƣợc 5 

ngày đảm bảo tƣờng đủ độ cứng không bị rạn nứt trong quá trình đục tƣờng, chỉ tiến hành 

đục tƣờng sau khi cắt tƣờng. Tuyệt đối không đục tƣờng nếu không thực hiện công đoạn cắt 

tƣờng trƣớc đó vì sẽ ây ra các vệt rạn chân chim sau khi sơn nƣớc. Khoảng cách giữa hai 

khớp nối sẽ không ngắn hơn 50mm so với khoảng giữa ống và 25mm ở đoạn cuối ống. 

Độ sâu cắt đục tƣờng trung bình là 3 – 4cm, độ rộng trung bình là 5-10cm tùy từng 

vị trí. Nếu tại vị trí có nhiều ống đi cùng 1 lộ nhà thầu sẽ đục cắt tƣờng cẩn thận để không 

làm ảnh hƣởng đến kết cấu của tƣờng. 

3. Lắp mối nối dán keo ống 

4. Lắp đặt cụm ống thoát nƣớc 

Do thoát trục là ống uPVC D350, D300, D200, D150, D100 quy cách xuất xƣởng 

4m/đoạn nên các bạn sẽ thi công từ dƣới lên cho thuận lợi. Đối với các đoạn ống đi xuyên 

qua trần bê tông sẽ dùng máy khoan bê tông đục xuyên sàn. 
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Để chịu đƣợc va đập lớn của nƣớc thải khi sử dụng các bạn dùng đai ôm ống hoặc 

giá đỡ ống bằng thép chữ L, ở những nơi không thể ôm ống vào tƣờng bằng đai ôm bình 

thƣờng. 

Toàn bộ các loại ống thoát của tầng đƣợc đón ở phía dƣới tức là nằm trong khoảng 

không giữa trần bê tông và trần thạch cao của tầng dƣới. Do đó Nhà thầu sử dụng quang 

treo ống chuyên dụng và ty treo để cố định các đƣờng thoát tầng. Quang treo đƣợc chế tạo 

sao cho thật dễ dàng điều chỉnh độ cao thuận lợi cho việc lấy độ dốc. 

Với hệ thống thoát nƣớc ngoài công tác lắp đặt ống phải tiến hành công tác chống 

thấm cho các vị trí ống đi xuyên qua sàn bê tông. 

Biện pháp thi công chống thấm cho các lỗ xuyên sàn: 

– Khi toàn bộ đƣờng ống cấp thoát thi công và công tác kiểm tra độ chính xác hình 

học cũng nhƣ kiểm tra khắc phục rò rỉ xong Các bạn mới tiến hành công tác thi công chống 

thấm khu vệ sinh. 

– Trƣớc tiên các thực hiện bịt kín các lỗ xuyên sàn bằng xi măng trộn lẫn với phụ gia 

chống thấm, tỷ lệ pha trộn tuân theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất ghi trên vỏ hộp. 

Trƣớc khi rải vải thủy tinh các bạn sẽ quét 2 lớp sơn chống thấm đợi cho khô để tạo thành 

một liên kết vững chắc. Sau khi rải vải thủy tinh bạn sẽ quét thêm 1 lƣợt sơn nữa để cố định 

vải vào nền và thực hiện công tác chống thấm cho toàn bộ các lỗ xuyên sàn khu vệ sinh. 

Công tác chống thấm đƣợc coi là hoàn thành sau khi ngâm nƣớc vào khu vệ sinh 

24h mà không phát hiện bất cứ một rò rỉ nào xuống tầng dƣới. 

4.1. Ống nhánh 

Ống nhánh dùng để đãn nƣớc bẩn đƣa vào ống đứng. Ống nhánh là đoạn ống 

nằm ngang ở các tầng nối voái các thiết bị thu nƣớc bẩn, qua ống xi phông. Ống có độ 

dốc thích hợp.  

Nếu ống nhánh phục vụ từ 2 -:- 3 thiết bị vệ sính trở lên thì đầu trên cùng có nắp 1 

ống xúc rửa. 

Ống nhánh có thể đặt trong sàn nhà, hoặc trong trần nhà dạng ống treo. Chiều dài 

của một nhánh ống ống thoát nƣớc không lớn quá 10 m để tránh bị tắc. Khi đặt ống dƣới 

sàn nhà thì chiều dài ống có thể lớn hơn. 

Độ sâu đặt ống nhánh trong sàn nhà (độ sâu đầu tiên ) lấy xuất phát từ điều kiện phải 

đảm bảo cho ống khỏi phá hoại do tác động cơ học nhƣng phải sâu hơn 10 cm từ mặt sàn 

đến đỉnh ống. 

Không đƣợc đặt ống treo qua các phòng ở, bếp và các khu vực sản xuất khác khi sản 

phẩm yêu cầu vệ sinh cao 

4.2. Ống đứng 

Thƣờng đƣợc đặt suốt các tầng nhà, thƣờng bố trí ở góc tƣờng, tập trung nhieeug ở 

chỗ đặt thiết bị vệ sinh. 

Ống đứng thƣờng đƣợc bố trí hở ngoài tƣờng hoặc bố trí chung trong hộp với các 

đƣờng ống khác, hoặc lẩn vào tƣờng hoặc giữa hai bức tƣờng (một bức chịu lực và một 

tƣờng che chắn. 

Đƣờng kính ống thoát nƣớc trong nhà có đƣờng kính tối thiểu là 50mm. Nếu thu 

nƣớc phân thì đƣờng kính ống tối thiểu cũng là 100mm (kể cả ống nhánh). 

Thông thƣờng ống đứng đặt thẳng từ tầng dƣới thông lên tầng trên của nhà 
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5. Lắp đặt đƣờng ống thoát nƣớc mƣa 

- Phễu thu nƣớc mƣa có đƣờng kính gấp 1,5 -:- 2 lần đƣờng kính ống đứng có thể 

đƣợc chế tạo bằng tôn cuốn, gang đúc hoặc đổ bê tông trực tiếp 

- Lƣới chắn rác có đƣờn kính bằng đƣờng kính phễu thu nƣớc dùng để ngăn chắn 

rác, rêu bẩn hoặc ngăn chặn các loại côn trùng chui vào ống làm tắc ống. Lƣới đƣợc đúc 

bằng gang hoặc làm bằng các thanh thép hàn kiểu vòng hoặc thẳng hình trụ. 

- Máng dẫn nƣớc có thể bố trí một bên khi chiều rộng mái nhà nhỏ hơn 20m hoặc 

hai bên. 

- Các ống nhánh có thể để nối một hoặc vài phễu với ống đứng. Trong trƣờng hợp 

nhà vƣớng các công trình ngầm không thể xây dựng mạng lƣới thoát nƣớc mƣa ngầm đƣợc 

thì dùng các ống nhánh dẫn nƣớc ra các ống đứng bên ngoài dƣới dạng kết cấu treo. 

+ Ống nhánh có thể nối liền từ 1 -:- 4 phễu thu nƣớc. Đƣờng kính ống nhánh cần 

phải lớn hơn ống nối liền phễu thu nƣớc. Độ dốc không đƣợc nhỏ hơn 0,01 – 0,05 

+ Khi đƣờng ống nhánh tháo nƣớc mƣa có đƣờng kinh d = 150mm, chiều dài lớn 

hơn 15m thì cần phải lắp ống kiểm tra. Nếu đƣờng kính ống Đ = 200 mm khoảng cách 2 

ống kiểm tra là 20 m. 

- Ống đứng dùng để dẫn nƣớc mƣa xuống mạng lƣới thoát nƣớc mƣa đặt dƣới đất 

hoặc xuống hè nhà. Đƣờng kính ống: 100, 110, 125, 150, 200 mm. 

Ống đứng thƣờng đặt ở vách tƣờng, bên cạnh cột, chỗ lõm của tƣờng. Với mỗi chiều 

cao 2m thì dùng đai hoặc móc sắt cố định vào cột hay tƣờng.  

6. Lắp đặt ống thoát bể tự  hoại 

 Bể tự hoại có thể xây bằng bê tông gạch … Theo quy phạm 

 - Khi thể tích bể W dƣới 1 m3 làm một ngăn 

 - Khi thể tích bể W dƣới 10 m3 làm hai ngăn 

 - Khi thể tích bể W lớn hơn 10 m3 làm ba ngăn 

 Nói chu ng các ngăn đầu thƣờng có dung tích lớn hơn các ngăn sau vì ở đây nhiều 

cặn hơn (với bể hai ngăn dung tích ngăn đầu 75%, với bể 3 ngăn ngăn đầu 50% các ngăn 

sau 25%) 

 - Bể thƣờng đƣợc bố trí các ống sau: Ống nƣớc vào ra khỏi bể, ống thông hơi, ống 

tẩy rửa, ống hút cạnh … 

 - Nƣớc vào ra khỏi bể thƣờng qua một Tê để dễ dàng thông rửa, các Tê này thƣờng 

đặt dƣới ống lỗ thông hơi, tẩy rửa và đặt sâu dƣới lớp váng cặn chừng 0,5 -:- 0,6m. 

 - Cửa thông nƣớc thƣờng bố trí giữa chiều sâu bể (0,4 -:- 0,6H) và nên bố trí so le 

trên mặt bằng để nƣớc chảy quanh co làm tăng hiệu quả lắng. 

 Có thể bó trí ống hoặc cửa rút cạnh  ỏ sát đáy bể để thu cặn từ ngăn lắng  

 

Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị nguyên vật liệu 

1.1. Dụng cụ thiết bị cho việc lắp đặt 

- Các loại clê, mỏ lết cầm tay, các loại clê chuyên dùng nhƣ clê chụp, clê tháo lắp 

nhanh, clê xích, clê kẹp ống. 

- Búa, đục, tuốc nơ vít. 
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- Thƣớc dây, thƣớc lá, ni vô, quả dọi, mũi vạch 

- Máy khoan cầm tay 

1.2 Vật tư 

- Các loại ống nhựa theo yêu cầu 

- Các loại phụ kiện cho việc nối ống 

- Đồng hồ nƣớc có đầu ren 

- Xi măng, gạch đá 

- Đinh vít nở, đai giữ ống 

- Các loại keo dán ống 

2. Đo và lấy dấu định vị tuyến ống 

- Đọc bản vé để xác định đƣờng đi của ống và vị trí vủa thiết bị  

- Căn cứ vào vị trí của các đƣờng ống dẫn nƣớc cho trên bản vẽ, dùng thƣớc ni vô 

quả dọi vạch dấu lên tƣờng, sàn  

- Xác định vị trí thoát phù hợp với từng thiết bị vệ sinh và đánh dấu vị trí của các 

thiết bị 

3. Tạo đặt đƣờng ống 

- Trên cơ sở dấu định vị đã đƣợc vạch trên tƣờng, sàn. Sử dụng búa đục hoặc máy 

cắt bê tông để tạo đƣờng đặt ống. 

- Đƣờng đặt ống phải theo các kích thƣớc đƣờng kính ống dạng đƣờng đi, độ dốc, 

cao độ và kích thƣớc của các lỗ chờ. 

- Đƣờng đặt ống phải phù hợp với cấu trúc xây dựng. 

- Đực rãnh đặt ống phải đảm bảo độ sâu dặt ống, độ thăng bằng. Với các đƣờng đặt 

ống đứng lên đục từ dƣới nên trên. 

- Sau khi tạo đặt đƣờng ống xong cần kiểm tra chinhe sửa lại cho đúng với yêu cầu. 

4. Lắp đặt ống 

4.1. Lắp đặt ống thoát đứng 

 - Trƣớc khi cắt ống phải đo thật chuẩn kích thƣớc nếu không vừa tốn vật liệu lại vừa 

mất công cƣa bớt hoặc nối thêm. Có thể đặt ống trong khuôn để cƣa hoặc dùng dụng cụ cắt 

ống. 

 - Mỗi khi cần nối một đoạn ống cần phải cắt một ống dài đúng bằng tầm sau đã trừ 

đi phần ống vào khớp ở hai đầu  

 

Hình 4.4.1.:Sơ đồ nối ống thoát nước đứng 
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 - Sau khi cƣa ống cần gọt bằng và làm nhám miệng ống nhựa bằng rũa mịn và giấy 

giáp. 

 - Dùng keo dán ống phết lên bề mặt đầu nối của ống. Khi phết lớp keo trên ống cần 

có độ dày để giúp cho mối ghép đƣợc chặt và phết thêm một lớp mỏng ở mặt trong và 

quanh miệng đầu nối của phụ kiện. 

 - Bằng động tác nối nhanh đút ống vào phụ kiện và xoay nhanh nửa vòng cho keo 

dàn đều mạch nối rồi trả ngay lại vị trí đã đánh dấu, nhƣ thế keo sẽ trải đều quanh đầu nối 

và đạt đƣợc độ chắc nhƣ ý. 

 - Chùi sạch lớp keo bên ngoài mép nối trƣớc khi nó khô  

 - Nếu ống và phụ kiện nối với nhau bằng ren cần phải cuốn băng keo trƣớc khi 

lắp ráp. 

 4.2. Lắp ống thoát nhánh  

 - Ống thoát nhánh có thể dùng cho một hoặc nhiều thiết bị  

 - Với các ống thoát phân, có thể dùng ống chếch 135
0
 lắp từ tầng dƣới. Các xí từ 

tầng 2 đƣợc thoát vào các ống chung. Xí của tầng 1 đƣợc thoát thẳng xuống bể phốt. 

 - Với các ống thoát nhánh cho nhiều thiết bị cần phải tạo độ dốc cho ống nhánh  

 - Lắp ồng thông hơi: Trên ống thoát đứng ta có thể nối thêm ống thông hơi. Ống 

thông hơi phải cao hơn mái nhà tối thiểu 0,7m và phải có chop che mƣa. 

 4.3. Lắp đặt ống thoát nước mưa 

 - Lắp phễu thu nƣớc mƣa và lƣới chắn rác. 

 - Vạch dấu xác định vị trí và đƣờng đi của đƣờng ống. 

 - Lắp ống thoát nƣớc đứng. Ống thoát nƣớc đứng đƣợc cố định vào tƣờng bằng đai 

giữ ống  

 - Lắp ống thoát nhánh, ống thoát nhánh phải đảm bảo độ dốc và đƣợc giữ bằng đai 

treo. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Trình bày các yêu cầu cách lắp đƣờng ống thoát nƣớc mƣa ? 

 Câu 2. Trình bày cách lắp đặt đƣờng ống thoát bể tự hoại ? 
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BÀI 5: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THOÁT NƢỚC NGOÀI NHÀ 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phóng tuyến ống 

 1.1. Những điều chú ý khi phóng tuyến, lấy dấu 

Việc phóng tuyến, lấy dấu phải tuấn thủ thiết kế. Vị trí các đƣờng trục, cao độ của 

tuyến ống đƣợc ghi bằng các ký hiệu: 

- Các dấu chỉ cao độ đƣợc coi là cốt, kèm theo chỉ số chỉ cao độ  

- Các dấu chỉ đƣờng đƣợc gọi là trục tim 

- Căn cứ vào tim, cốt chuẩn để xác định đƣờng tim và cốt tiếp theo 

1.2. Trình tự và phương pháp lấy dấu 

Công tác xác định tim cốt tuyến ống đƣợc thực hiện sau khi nhận bàn giao mặt bằng 

tuyến ống các cọc mốc 

- Xác định trục tuyến ống: Dùng dây nối điểm đầu và điểm cuối xác định đƣợc trục 

của tuyến ống 

- Xác định mép mƣơng đào: Lấy về hai bên của trục tuyến ống một nửa chiều rộng 

mép trên của mƣơng đào  

2. Đào mƣơng đặt ống 

- Trong thiết kế yêu cầu đƣờng ống có độ dốc nhất định thì đáy mƣơng đào cũng 

phải có độ dốc đó. 

- Độ sâu: Khi đào mƣơng cần phải chú ý: 

+ Trừ lại khoảng 2 -:- 5cm nếu đào bằng thủ công 

+ Trừ lại khoảng 10 -:- 15cm nếu đào bằng máy 

Sau đó sửa lại theo đúng yêu cầu của thiết kế 

- Đáy mƣơng phải bằng phẳng không lẫn vật rắn, gạch đá.. 

- Độ rộng: Mƣơng đâò phải đạt chiều rộng thiết kế vì sau khi đặt ống xong mƣơng 

còn là nơi để cho công nhân tiến hành lắp đặt nhƣ nối xảm ống, thử áp lực … 

3. Gia cố mƣơng đào  

- Lát ván dọc: Đối với loại đất ít bị sạt nở có thể dùng những tấm ván dày từ 30 -:- 

40 mm lát dọc theo vách mƣơng  

- Lát ván ngang tức là quay ván một góc 90
0
 (so với lát ván dọc) áp sát vào vách 

mƣơng, liền sát nhau. Đầu mỗi tấm ván đƣợc làm nhọn cà đóng sâu xuống đáy mƣơng 

4. Rải ống phụ kiện thoát nƣớc  

- Ống đƣợc rải dọc theo tuyến ống trƣớc khi đào mƣơng theo đƣờng thẳng ống này 

sau ống kia, cách mép mƣơng không xa. Các ông đƣợc kê chắc chắn và đƣợc chén 2 bên để 

tránh ống bị lăn 

- Chỉ đƣợc hạ ống xuống mƣơng khi đã kiểm tra nền đáy mƣơng đạt yêu cầu, kiểm 

tra chất lƣợng ống. 
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5. Lắp mối nối gioăng ống 

5.1. Phương pháp dán ống 

Vật liệu dán là một loại keo dán, tác dụng loại keo này là tạo ra một mối hàn 

lạnh trên bề mặt của hai thành ống giáp nhau dƣới tác dụng của dung môi keo dán. 

Thứ tự nhƣ sau: 

- Đánh dấu xác định vị trí: Dùng bút hoặc bút dạ đánh dấu lên đầu ống trơn dài của 

đầu bát lồng ống. 

- Làm nhám: Dùng giấy nhám mịn mài lên hai đầu dán, mài thành vòng tròn quanh 

đầu trơn và mặt trong của đầu bát. 

- Làm nhám có tác dụng làm phá lớp trắng nhẵn trên bề mặt và làm cho keo dán có 

tác dụng nhanh hơn. 

Không đƣợc dùng rũa hay lƣỡi cƣa làm nhám. 

- Đánh sạch tẩy: Lau sạch hai đầu ống bằng chất tẩy rửa. 

- Bôi keo dán: Dùng chổi long quét dán 1 lớp mỏng lên bề mặt ngoài của đầu trơn và 

mặt trong của đầu bát. 

Nếu quá nhiều sẽ làm giảm độ bền của mối dán, thậm chí còn chảy vào bên trong 

làm cản trở sự lƣu thông của dòng nƣớc. 

- Lồng ống: Sau khi bôi keo dán nhanh chóng lồng sâu hai đầu ống với nhau bằng 

cách đẩu đầu ống dọc theo ống đến vạch đã đánh dấu. Lau sạch phần keo dán chảy ra khỏi 

mối nối. Thời gian khô theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

Lắp đƣờng ống nhựa bằng phƣơng pháp dán xong phải thử áp lực. Thời gian chờ để 

thử áp lực đƣợc tính từ lúc kết thúc việc dán ống hoặc phụ kiện trên tuyến ống cho đến khi 

bắt đầu thử áp lực nhƣ sau: 

+ Đối với tuyến thử áp lực đến 15 bar thì thời gain chờ là 15 giờ. 

+ Đối với tuyến thử áp lực đến 21 bar thì thời gain chờ là 24 giờ. 

5.2 Phương pháp nối bằng đệm cao su 

 - Kiểm tra mép vát ngoài của ống trơn. 

 - Xác định độ sâu lồng ống của ống trơn, lấy bút chì hoặc bút dạ  

 

  Kiểm tra và sửa mép vát       Lấy dấu đầu ống trơn 

 - Lau sạch phía trong của đầu ống chứa vòng đệm nhất là rãnh tiếp xúc với vòng 

đệm và lau sạch vòng đệm. 

 - Lắp vòng đệm vào rãnh và kiểm tra vòng đệm đã tiếp xúc hoàn toàn vào rãnh chƣa. 

 - Bôi mỡ vào mép vát ngoài của đầu ống trơn chú ý không bôi mỡ vào vòng đệm \

 - Lồng hai đầu ống nối vào đến tận vạch dấu 
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6. Chèn vữa mối nối ống 

7. Lắp mối nối ống mặt bích 

7.1. Kiểm tra trước khi lắp 

- Kiểm tra độ vuông góc của bíc với đƣờng ống. 

- Kiểm tra các trục để lắp bu long trên mặt bích phải đối xứng với trục thẳng đứng của 

bích đồng thời cũng là trục của ống và trùng với trục chính của bu long lắp vào các lỗ đó. 

7.2. Hạ ống xuống mương 

7.3. Lắp ống 

- Ống đã đƣợc chỉnh thẳng tâm, đạt độ dốc theo yêu cầu. 

- Hai mặt bích đƣợc xích lại với nhau, chỉnh các lỗ bu long trên hai mặt bích đấu với 

nhau, sao cho độ sai lệch của chúng không đƣợc vƣợt quá ½ hiệu số giữa hai đƣờng kính lỗ 

và đƣờng kính bu long, cụ thể quy định nhƣ sau: 

+ Khi đƣờng kính lỗ bu lông từ 12 -:- 18 mm sai lệch không quá 1mm. 

+ Khi đƣờng kính lỗ bu lông từ 22 -:- 33 mm sai lệch không quá 1,5 mm 

+ Khi đƣờng kính lỗ bu lông từ 40 -:- 53 mm sai lệch không quá 2mm 

- Các bu lông phải thống nhất quay về một phía sao cho thuận tay xiết chặt các đai 

ốc của bu lông. 

- Đầu tiên lắp vài bu lông phía dƣới trƣớc để đỡ đệm khỏi lệch ra ngoài phần lõi của 

bích; đệm sau khi lắp sẽ kín nƣớc và sẽ không lấp bớt phần thông qua của ống. 

- Lắp các vòng đệm kim loại của bu lông vào than bu lông. 

- Dùng tay vặn các đai ốc sát vào bích. 

- Dùng dụng cụ để xiết chặt bu lông theo phƣơng pháp chéo chữ thập  

- Khi xiết các đai ốc phải theo dõi kẽ hở giữa cặp mặt bích phải song song và nhích 

lại gần nhau  

- Sauk hi kiểm tra lực kẹp chặt của bu lông và các đai ốc ta dùng thƣớc nhét để kiểm 

tra khe hở giữa hai mặt bích ở các điểm đối diện. 

- Tuyệt đối không đƣợc sửa độ nghiêng của bích (mặt bích không vuông góc với 

ống, làm cặp bích không song song) bằng cách xiết chặt các bu lông ở mối nối. Ngƣời ta sẽ 

thực hiện nhƣ sau: Bỏ vong đệm cao su khỏi mối nối, khi lắp các mối nối mặt bích phát 

hiện mặt bích không vuông góc với ống, làm khe hở của hai đầu bích nối với nhau không 

song song bên có khe hở lớn, bên đối diện có khe hở nhỏ, háy đốt nóng đầu ống có mặt bích 

không vuông góc bằng mỏ cắt hơi, đốt đến nhiệt độ 750 -:- 850
0
C (màu đỏ của quả cà 

chua). Vị trí đốt là phần ống đối diện với khe hở nhỏ nhất của cặp bích. Độ lƣớn của phần 

đốt chiều dài bằng ba lần đƣờng kính ống, chiều rộng không lớn hớn một nửa chu vi ống, 

thời gian giữ nhiệt độ trên 10 phút, nhanh chóng xiết chặt các đai ốc vào, để nguội từ từ. Để 

nguội tháo đai ốc ra kiểm tra độ song song của khe hở, nếu chƣa đạt thực hiện lại một lần 

nữa. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

 1. Trình bày phƣơng pháp dán ống nhựa ? 

 2. Trình bày phƣơng pháp nối ống nhựa bằng đệm cao su ? 
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 3. Trình bày phƣơng pháp nối ống mặt bích ? 

BÀI 6: LẮP ĐẶT BƠM NƢỚC 

 

Phần I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Lắp đặt bơm đẩy 

1.1. An toàn điện khi lắp đặt bơm 

- Nguồn điện cấp vào bơm cần qua LCB có dòng rò < 30mA. 

- Dây cấp nguồn, dây tín hiệu, dây nối đất phải đƣợc đấu nối chắc chắn. 

- Điểm nối dây phải an toàn, lồng dây trong ống điện, đi dây gọn gàng. 

- Nguồn điện áp ổn định (1pha: 220V-50HZ hoặc 3pha: 380V-50HZ). 

- Tiết diện dây dẫn đủ lớn theo đúng qui định để bảo đảm ổn định điện. 

1.2. Lựa chọn vị trí đặt bơm 

- Lắp đặt máy bơm nƣớc càng gần nguồn nƣớc càng tốt, lƣu ý khả năng hút sâu tùy 

loại bơm. Các dòng bơm tăng áp điện tử thì cần nguồn nƣớc cao hơn bơm từ 1m. 

- Đủ rộng để tiện bảo dƣỡng bảo trì. 

- Tất cả các loại bơm đều cần che mƣa nắng, bảo quản nơi thoáng mát. 

1.3. Lắp đặt bơm 

Lắp đặt máy bơm nƣớc nên chắc chắn, tránh máy bị rung khi vận động sẽ làm hỏng 

các bộ phận cơ khí của bơm. 

Cần gắn lọc trƣớc đầu hút của bơm để bảo đảm bơm không bị ngẹt rác làm hỏng 

động cơ. 

Lắp đƣờng ống vào/ra tốt nhất là đúng đƣờng kính đầu ren của máy bơm. Tránh đi 

ống gấp khúc, lòng vòng làm giảm hiệu suất bơm. Ở 2 đầu của máy bơm cần gắn van khóa 

& rắc co để tiện cho việc điều chỉnh hoặc sửa chữa máy bơm. Các đƣờng ống dẫn nƣớc vào 

và ra phải thật kín, mọi sự rò rỉ đều có thể làm hại cho máy bơm khi vận hành. 

Động cơ của bơm phải đƣợc lắp song song với mặt đất: 

Một số loại máy bơm nƣớc phải gắn hệ thống nƣớc mồi đúng theo sự chỉ dẫn của 

máy bơm nƣớc. 

Khi đặt ống dẫn nƣớc vào máy thì chúng ta phải lƣu ý gắn rup-pê ở đầu vào trƣớc 

ống. Tốt nhất đƣờng kính ống vào phải đúng đƣờng kính của lỗ gắn nƣớc vào và cũng 

không đƣợc đặt sát ngang lỗ vào. 

Rup-pê của bơm phải đặt cách đáy và thành hồ, nên có lƣới lọc để tránh rác làm tắc 

nghẹt – hỏng máy bơm nƣớc. 

Khi lắp 2 bơm song song thì lƣu lƣợng sẽ tăng gấp đôi. Lắp 2 bơm nối tiếp thì cột áp 

sẽ tăng gấp đôi. 

1.4. Kiểm tra, vận hành bơm 

Sau khi lắp đặt máy bơm nƣớc cần kiểm tra hệ thống đƣờng ống trƣớc khi vận hành. 

Đảm bảo đầy đủ các phụ kiện cần thiết và đƣợc kết nối chắc chắn không rò rỉ, các van khóa 

đã đƣợc mở sẵn sàng. 

Kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn & sử dụng đúng nguồn điện. 

Tiến hành mồi nƣớc đầy đủ cho bơm, tránh trƣờng hợp bơm chạy khô làm 

hƣ hỏng bơm. 
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Khởi động bơm. 

Nếu bơm hoạt động chƣa ổn định cần tắt bơm mồi nƣớc lại đầy đủ, khởi động bơm 

và xả toàn bộ khí còn trong buồng bơm để bơm hoạt động ổn định. 

Đối với trƣờng hợp bơm gặp vấn đề trong lần khởi động đầu tiên cần ngừng bơm và 

báo ngay cho nhà cung cấp. 

1.5. Các lỗi thường gặp 

Động cơ không hoạt động: 

- Do đấu nối không chắc chắn dây nguồn và dây tín hiệu. 

- Kiểm tra các kết nối, xiết chặt các terminal. Kiểm tra thay thế dây nguồn. 

- Do kẹt rác, bùn, đất trong cánh quạt và trong buồng bơm. Kiểm tra làm sạch bơm. 

- Động cơ bị hƣ hỏng, kiểm tra động cơ. 

Động cơ hoạt động nhƣng không có nƣớc hoặc nƣớc yếu ở đầu đẩy của bơm: 

- Nguồn nƣớc ở đầu hút yếu hoặc không có. Các kết nối ở đầu hút bị rò rỉ, không 

chắc chắn, có vật lạ tắc nghẽn trong bơm hoặc đƣờng ống hút. 

- Kiểm tra, xiết chặt các liên kết ở đƣờng hút của bơm, xả toàn bộ khí trong bơm. 

- Kiểm tra nguồn nƣớc ở đầu hút, vệ sinh sạch sẽ bộ phận lọc và buồng bơm. 

Máy bơm có độ rung lớn, nóng lên bất thƣờng. 

- Bơm không đƣợc cố định chắc chắn. Vật lạ kẹt ở trong bơm. 

- Cố định bơm chắc chắn, tháo bơm và vệ sinh sạch sẽ buồng bơm. 

2. Lắp đặt bơm chìm giếng khoan 

2.1. Các lưu ý khi lắp đặt bơm chìm giếng khoan 

- Điện áp: các bạn phải đo điện áp cho phù hợp công suất thiết kế, điều này sẽ giúp 

tăng đáng kể tuổi thọ bơm sau này. 

+   Điện 3p/380v-50Hz thì dòng dao động trong khoảng 360-400v 

+   Điện 1p/220v-50Hz thì dòng dao động trong khoảng 210-230v 

-  Độ PH ở các giếng ở mức 6,8-8,5 là phù hợp 

-  Kích thƣớc vật rắn < 0,02 mm 

- Giếng Khoan cần phải thau rửa, làm sạch trƣớc khi thả bơm xuống 

- Kích thƣớc dây điện phải phù hợp với công suất bơm, áp dụng theo bảng tính sau: 

Công suất bơm Kích thƣớc dây điện 

1,5 KW 3 x 1,5 mm 

2,2 KW 3 x 2 mm 

3 -:- 4 KW 3 x 4 mm 

5,5 -:- 10 KW 3 x 6 mm 

 

- Dây điện phải dày và là dây mạ điện từ, chống giò, chuyên dụng cho các bơm 

thả chìm. 

- Phần nối dây điện và đầu bơm thì đầu dây điện phải đƣợc mạ từ,  dài khoảng 20-

40mm, sử dụng keo và băng dán chống thầm nƣớc tại những vị trí này (kiểm tra kỹ). Phải 

tuân thủ những yêu cầu của nhà sản xuất đƣa ra. 
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- Cần tính toán đủ dây điện dòng từ bơm lên tủ điện, hạn chế những điểm nối dây 

ngầm trong nƣớc 

* Tủ điều khiển cho máy bơm thả chìm giếng khoan 

- Mỗi máy bơm chìm giếng khoan khác nhau thì sử dụng các tủ điện với công suất 

khác nhau để đảm bảo độ ổn định 

- Các tủ điều khiển sẽ kiểm soát máy bơm một các tự động 

- Là công cụ bảo vệ bơm khi có sự cố xảy ra nhƣ: quá tải, dòng không ổn định, 

chập điện, … 

- Các tủ điều khiển này đều có đèn báo hƣớng dẫn cho từng trƣờng hợp, giúp ngƣời 

dùng dễ dàng nhận biết đƣợc nguyên nhân xảy ra sự cố 

2.2 Lắp đặt bơm 

 

Hình 6.2.1: Sơ đồ nguyên lý lắp đặt bơm chìm giếng khoan 

 

- Gắn motor và guồng bơm với nhau, chắc chắn là các ốc vít đƣợc gắn chặt, 

không có độ zơ 

- Kết nối ống dẫn với đầu lên của bơm 

- Dùng dây thép có độ dài tƣơng ứng với độ sâu của bơm cần thả, ghim chặt, để 

nâng lên, hạ xuống 

- Lắp đặt các co, cút nối,van nƣớc áp lực và đồng hồ đo lƣu lƣợng… 

- Kết nối với đƣờng ống cung cấp một đƣờng kính nhƣ các máy bơm và cố định 

cho kết nối với một bộ balt,đặt các đƣờng ống xuống và cũng sử dụng cùng một 

phƣơng pháp đƣợc đề cập ở trên để cài đặt các đƣờng ống thứ hai.Giữ balt đỡ cho đến 

khi mở rộng đƣờng ống vào giếng sâu là cần thiết. 

https://thanglongvn.com/bom-chim-gieng-khoan-pentax_w12
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* Vận hành bơm thả chìm giếng khoan 

- Kết nối bơm với tủ điều khiển vào mạng lƣới điện,chuyển đổi trên các máy 

bơm,cần đƣợc điều hành. 

- Nếu thấy áp lực trên đồng hồ đo lƣu lƣợng nƣớc là nhỏ, thì tắt máy bơm và 

chờ một phút rồi khởi động lại. 

- Nếu trong nƣớc có nhiều cát và bùn, cần tắt máy và sử dụng một máy bơm 

khác để loại bỏ nƣớc bẩn một lần nữa, trƣớc khi bắt đầu sử dụng bơm chìm. 

* Chú ý: 

- Không vận hành khi không có nƣớc 

- Do không sử dụng cáp để đƣa lên các xe máy các flo sâu cũng cho sàn nhà 

- Máy bơm cần phải thả chìm thấp nhất 5m, và ở 1 mét nƣớc bao phủ đƣợc bơm. 

- Cắm thử bơm không nên nhiều hơn 1 phút, nếu không thấy hoạt động thì phải 

rút điện kiểm tra lại ngay. 

- Cần bảo dƣỡng thƣờng xuyên, để loại bỏ cặn bẩn bám vào cánh bơm. 

- Tủ điều khiển tự động ngắt, mở là bắt buộc phải có.  

3. Lắp đặt bơm chìm nƣớc thải 

3.1. Chú ý lắp đặt điện cho bơm chìm 

Lắp đặt máy bơm chìm nƣớc thải đúng kỹ thuật là điều kiện để hệ thống xử lý 

nƣớc thải hoạt động hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ của máy bơm đƣơc tối ƣu nhất. Lƣu 

ý trƣớc khi lắp đặt máy bơm phải kiểm tra lại một số thông số của máy xem có đạt yêu 

cầu so với thiết kế của nhà sản xuất và mục đích sử dụng hay không: 

 - Kiểm tra lại model máy, các thông số lƣu lƣợng, cột áp, dòng điện xem có 

đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất không 

 - Kiểm tra lại vị trí lắp đặt máy bơm, đƣờng điện đảm bảo đủ tiêu chuẩn. 

 - Kiểm tra đầu hút, đầu xả của máy bơm. 

 - Kiểm tra các phụ kiện lắp đặt nhƣ van một chiều, van xả, mặt bích, khớp 

nối mềm. 

 - Khảo sát thực tế tại vị trí đặt máy bơm lại một lần nữa trƣớc khi lắp đặt, đảm 

bảo những điều kiện cần thiết về hệ thống điện, đầu hút, đầu xả,... 

 3.2. Kết nối bơm chìm nước thải với HT ống xả 

3.2.1.  Kiểm tra trước khi lắp đặt 

Đo độ cách điện của động cơ và cáp (trừ cáp cấp điện) đƣợc thả chìm trong 

nƣớc, đo độ cách điện giữa đất và mỗi pha của động cơ, giữa các pha của động cơ 

bằng cách sử dụng đồng hồ đo độ cách điện. Chỉ số hiển thị của đồng hộ không nhỏ 

hơn 20 mΩ là đƣợc. Lƣu ý khi đo cần giữ cáp cấp điện cách khỏi mặt đất. 

3.2.2. Lắp đặt 

- Khi đang vận chuyển hoặc lắp đặt máy bơm nƣớc thải tuyệt đối không đƣợc 

kéo cáp. Khi lắp đặt bơm phải nối một sợi dây xích hoặc dây thừng vào móc treo và 

thực hiện lắp đặt. 

- Máy bơm nƣớc thải không đƣợc đặt ở vị trí cạnh bể, cạnh hồ hoặc nơi có mực 

nƣớc thấp, tránh trƣờng hợp máy bơm hoạt động trong điều kiện khô. Máy bơm phải 

đƣợc đặt theo phƣơng thẳng đứng trên bệ chắc chắn. 

http://thegioibom.net/
http://tsurumi-pumps.vn/
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- Vị trí lắp đặt máy bơm ở phía bên trong bể, nơi có rung động nhỏ nhất. 

Nếu trong bể có dòng nƣớc chảy vào nên lắp giá đỡ ống ở nơi thích hợp. 

- Thiết kế đƣờng ống dẫn sao cho khí không bị tắc bên trong ống. Nếu bắt buộc 

phải lắp đặt đƣờng ống theo một cách nào đó mà không thể tránh đƣợc hiện tƣơng túi 

khí thì hãy lắp đặt một van xả khí ở nơi có khả năng hình thành túi khí cao nhất. 

- Không để đầu cuối ống xả chìm trong nƣớc vì khi đó nếu tắt máy bơm sẽ xảy 

ra hiện tƣợng nƣớc chảy ngƣợc. 

- Các loại máy bơm không tự động sẽ không có hệ thống vận hành tự động dựa 

vào phao gắn kèm nên phải thƣờng xuyên theo dõi mực nƣớc khi vận hành máy. 

Không nên để máy hoạt động trong thời gian dài ở mực nƣớc gần với mực nƣớc tối 

thiểu, để tránh việc máy bơm vận hành khô nên lắp một hệ thống vận hành tự động 

nhƣ trong hình 2 và duy trì mực nƣớc ở mức vận hành an toàn. 

- Các loại máy bơm tự động cần lắp các phao nhƣ trong hình 3, máy bơm có thể 

không khởi động nếu công tắc phao chạm vào cạnh bể hoặc đƣờng ống, do đó cần tính 

toán lắp các phao sao cho điều này không xảy ra. 

 

Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Lắp đặt bơm đẩy 

1.1. Chuẩn bị thiết bị, vật tư, dụng cụ (30 học viên) 

- Máy bơm trục ngang ≥ 2 Kw: 03 cái 

- Bàn kẹp ống   03 bộ 

- Máy cắt ống   03 cái 

- Máy ren ống   03 cái 

- Dụng cụ kiểm tra    01 bộ 

- Dụng cụ cơ khí   03 bộ 

- Vật tƣ phụ 

1.2. Kiểm tra bơm trước khi lắp đặt 

- Kiểm tra vòng chèn bịt kín đầu trục bơm, kiểm tra đai ốc, khớp nối, bơm mỡ 

bổ sung các vú mỡ. 

- Dùng tay hay noàm kiểm tra khớp nối động cơ với guồng xem có vƣớng kẹt 

không, cánh quạt động cơ có bị chạm vỏ không. 

- Tháo lắp hộp đấu điện động cơ, xem xét sơ đồ đấu dây. Kiểm tra độ cách điện 

giữa các quận dây và dâu động cơ với vỏ bằng đồng hồ vạn năng và mê gôm. 

1.3. Lắp đặt 

1.3.1. Đƣa máy bơm vào vị trí 

- Đặt máy nhẹ nhàng vào vị trí đã định sẵn. 

- Kê kích đƣờng tâm bơm đúng với vị trí và đúng với cao trình thiết kế. 

- Dùng ni vô để kiểm tra độ thăng bằng của bơm theo hai hƣớng song song vsf 

vuông góc với trục bơm. 

- Dùng đệm chèn bằng lá thép để kế kích bơm thăng bằng theo hai hƣớng 

- Trƣờng hợp bu lông bệ máy chƣa đƣợc neo sẵn thì dùng bu lông chẻ chân neo 

máy vào vị trí lỗ chờ bắt đai ốc định vị vào bu lông. 
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1.3.2. Lắp đƣờng ống và phụ kiện trƣớc sau bơm 

a). Lắp đặt phần ống hút 

- Xem xét tuyến ống hút lắp với bơm không đƣợc để bất kỳ vị trí nào có nguy 

cơ bị đọng khí gây sai khác với tiêu chuẩn vận hành. 

- Đo cắt đệm làm bằng bìa, cao su, amiăng theo kích thƣớc cửa hút, cửa xả trên 

bơm (có trƣờng hợp đệm đã cấp theo bơm) 

- Đệm phải có phần nhô ra để dễ dàng thao tác lắp đặt 

- .Trƣờng hợp làm kín bằng gioăng cao su cần lƣu ý lồng gioăng vào đúng rãnh 

tránh bị rách hoặc bị xoắn 

b). Lắp đường ống đẩy 

- Lắp ống, lắp van một chiều, côn, cút lắp nhƣ đƣờng ống hút phải phẳng, đứng, 

kín khít. 

- Việc đấu ống vào mạng phải tính toán và lắp đặt cho thật chuẩn xác kín khít 

c). Đấu điện máy bơm (đối với động cơ 3 pha) 

- Đấu theo đầu dây thứ tự các cáp điện vào hộp đấu động cơ theo sơ đồ đấu sao 

hoặc tam giác 

- Xiết chặt đai ốc, kẹp đầu dây 

d). Chạy thử máy bơm 

- Mở van hai chiều đƣờng ống hút  

- Đóng van hai chiều đƣờng ống đẩy  

- Mở nút xả khí đỉnh bơm 

- Mồi nƣớc bằng bơm, bằng vòi đến khi nƣớc trào ra khỏi ống xả thì đóng nút lại.  

- Đóng điện cho bơm làm việc  

- Mở van hai chiều đƣờng ống đẩy từ từ. Theo dõi trên tủ điện cƣờng độ dòng 

điện đạt tới định mức cũng nhƣ đồng hồ vôn kế thì dừng lại để bơm làm việc 

2. Lắp đặt bơm chìm giếng khoan 

2.1. Chuẩn bị thiết bị, vật tư, dụng cụ (30 học viên) 

- Máy bơm trục đứng  ≥ 2 Kw: 03 cái 

- Bàn kẹp ống   03 bộ 

- Máy cắt ống   03 cái 

- Máy ren ống   03 cái 

- Dụng cụ kiểm tra    01 bộ 

- Dụng cụ cơ khí   03 bộ 

- Vật tƣ phụ 

2.2. Kiểm tra 

2.2.1. Kiểm tra bơm  

- Kiểm tra vòng chèn bịt kín đầu trục bơm, kiểm tra đai ốc, khớp nối, bơm mỡ 

bổ sung các vú mỡ. 

- Dùng tay hay noàm kiểm tra khớp nối động cơ với guồng xem có vƣớng kẹt 

không, cánh quạt động cơ có bị chạm vỏ không. 
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- Tháo lắp hộp đấu điện động cơ, xem xét sơ đồ đấu dây. Kiểm tra độ cách điện 

giữa các quận dây và dâu động cơ với vỏ bằng đồng hồ vạn năng và mê gôm. 

2.2.2. Kiểm tra giếng khoan 

- Dùng ống thép có đƣờng kính lớn hơn bơm thả xuống giếng cho tới độ sâu 

thiết kế đặt bơm. Nếu thấy vƣớng kẹt thì phải có biện pháp xử lý ngay. 

- Dùng đầu đo mực nƣớc kiểm tra nƣớc trong giếng khoan. Nếu mức nƣớc 

trong tình trạng thấp hơn thiết kế thì phải báo cáo lại ngay để có biện pháp khắc phục. 

2.3. Lắp đặt 

2.3.1. Đƣa máy bơm vào vị trí 

- Dùng kẹp guồng kẹp vào guồng bơm 

- Dùng bu lông bắt chặt kẹp móc cáp vào  

- Nối dây điện vào hộp điện có sẵn trong máy bơm 

- Dùng pa lăng thẳ bơm xuống giếng. Khi thả bơm phải nhẹ nhàng tránh để 

bơm cọ vào thành giếng   

- Lần lƣợt lắp ống thả bơm dần xuống độ sâu thiết kế. Khi lắp cần lƣu ý lắp 

móc treo phòng sự cố tụt ống. 

- Cố định dây cáp điện theo thành ống, tránh bị rối cuộn xuống giếng, tránh bị 

chèn vào thành giếng. Nếu dây cáp điện không đủ chiều dài thì phải dùng cáp cùng cáp 

đúng chủng loại để nối, mối nối cáp phải dùng keo Peôxi để tăng cƣờng cách điện. 

- Lắp cố định đoạn ống cuối cùng và tấm đỡ miệng giếng vào bệ móng giếng. 

2.3.2. Lắp đƣờng ống và phụ kiện sau bơm 

- Lắp côn nếu có. 

- Lắp van hai chiều 

- Lắp van một chiều 

- Lắp đầu mối mạng theo thiết kế 

- Lắp các chi tiết trong trạm theo thiết kế 

2.3.3. Đấu điện máy bơm 

- Kiểm tra sự thông mạch của các đầu dây động cơ 

- Kiểm tra độ an toàn, độ ổn định của tủ điều khiển 

- Nối dây báo cạn và quá nhiệt vào đầu chờ tƣơng ứng của tủ điều khiển.  

2.3.4. Chạy thử máy bơm 

Trƣớc khi đóng điện cho máy bơm chạy thử phải tiến hành xem xét kiểm tra lại 

toàn bộ hệ thống công tác các van trên đƣờng ống cấp nƣớc. Nếu có sai lệch phải khắc 

phục ngay. 

- Đóng điện chạy thử, mở van xả từ từ 

- Kiểm tra mức nƣớc ra, nếu thấy yếu thì phải đảo pha ở tủ điều khiển. Khi nào 

thấy nƣớc mạnh thì đƣợc. 

- Trong khi bơm làm việc tiến hành các thao tác kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần 

thiết 
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Hình 6.2.2: Sơ đồ chi tiết lắp đặt bơm chìm giếng khoan 

 

3. Lắp đặt bơm chìm nƣớc thải  

3.1. Chuẩn bị thiết bị, vật tư, dụng cụ (30 học viên) 

- Máy bơm trục đứng  ≥ 2 Kw: 03 cái 

- Bàn kẹp ống   03 bộ 

- Máy cắt ống   03 cái 

- Máy ren ống   03 cái 

- Dụng cụ kiểm tra    01 bộ 

- Dụng cụ cơ khí   03 bộ 

- Vật tƣ phụ 

3.2. Kiểm tra 

3.2.1. Kiểm tra bơm  

- Kiểm tra vòng chèn bịt kín đầu trục bơm, kiểm tra đai ốc, khớp nối. 

- Dùng tay hay ngoàm kiểm tra khớp nối động cơ với guồng xem có vƣớng kẹt không. 

- Kiểm tra độ cách điện giữa các quận dây và dâu động cơ với vỏ bằng đồng hồ 

vạn năng và mê gôm. 

3.2.2. Kiểm tra giếng khoan 

- Dùng ống thép có đƣờng kính lớn hơn bơm thả xuống giếng cho tới độ sâu 

thiết kế đặt bơm. Nếu thấy vƣớng kẹt thì phải có biện pháp xử lý ngay. 

- Dùng đầu đo mực nƣớc kiểm tra nƣớc trong giếng khoan. Nếu mức nƣớc 

trong tình trạng thấp hơn thiết kế thì phải báo cáo lại ngay để có biện pháp khắc phục. 
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3.3. Lắp đặt 

3.3.1. Đưa máy bơm vào vị trí 

- Dùng kẹp guồng kẹp vào guồng bơm 

- Dùng bu lông bắt chặt kẹp móc cáp vào  

- Nối dây điện vào hộp điện có sẵn trong máy bơm 

- Dùng pa lăng thẳ bơm xuống giếng. Khi thả bơm phải nhẹ nhàng tránh để 

bơm cọ vào thành giếng   

- Lần lƣợt lắp ống thả bơm dần xuống độ sâu thiết kế. Khi lắp cần lƣu ý lắp 

móc treo phòng sự cố tụt ống. 

- Cố định dây cáp điện theo thành ống, tránh bị rối cuộn xuống giếng, tránh bị 

chèn vào thành giếng. Nếu dây cáp điện không đủ chiều dài thì phải dùng cáp cùng cáp 

đúng chủng loại để nối, mối nối cáp phải dùng keo Peôxi để tăng cƣờng cách điện. 

- Lắp cố định đoạn ống cuối cùng và tấm đỡ miệng giếng vào bệ móng giếng. 

3.3.2. Lắp đường ống và phụ kiện sau bơm 

- Lắp côn nếu có. 

- Lắp van hai chiều 

- Lắp van một chiều 

- Lắp đầu mối mạng theo thiết kế 

- Lắp các chi tiết trong trạm theo thiết kế 

3.3.3. Đấu điện máy bơm 

- Kiểm tra sự thông mạch của các đầu dây động cơ 

- Kiểm tra độ an toàn, độ ổn định của tủ điều khiển 

- Nối dây báo cạn và quá nhiệt vào đầu chờ tƣơng ứng của tủ điều khiển.  

3.3.4. Chạy thử máy bơm 

Trƣớc khi đóng điện cho máy bơm chạy thử phải tiến hành xem xét kiểm tra lại 

toàn bộ hệ thống công tác các van trên đƣờng ống cấp nƣớc. Nếu có sai lệch phải khắc 

phục ngay. 

- Đóng điện chạy thử, mở van xả từ từ 

- Kiểm tra mức nƣớc ra, nếu thấy yếu thì phải đảo pha ở tủ điều khiển. Khi nào 

thấy nƣớc mạnh thì đƣợc. 

- Trong khi bơm làm việc tiến hành các thao tác kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1: Trình bày các yêu cầu cách lắp đặt bơm đẩy ? 

 Câu 2: Trình bày cách lắp đặt bơm chìm ? 

 Câu 3: Trình bày cách lắp đặt bơm chìm nƣớc thải ? 
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BÀI 7: LẮP ĐẶT BỒN CẦU 

 

Phần I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phân loại, cấu tạo phạm vi sử dụng bồn cầu     

 Bồn cầu đƣợc chia làm hai loại: Bồn cầu xổm (xí xổm) và bồn cầu bệt (xí bệt) 

 1.1. Cấu tạo                        

 Gồm có bệ xí, thiết bị rửa hố xí( két nƣớc hoặc vòi  rửa và  các  ống dẫn nƣớc rửa) 

và các đƣờng ống dẫn nƣớc phân vào mạng nƣớc thoát nƣớc bên trong nhà. 

 1.1.1. Bệ xí 

Bệ xí ngồi bệt: Thƣờng làm bằng sứ, trong đó có bố trí cả ống xi phông, loại này 

hiện nay trên thị trƣờng quốc tế có nhiều kiểu: hình mâm và hình phễu ( hình 7.1.1) 

 

Hình 7.1.1. Bệ xí ngồi bệt 

 

Bệ xí đƣợc đặt ngay trên nền sàn nhà chiều cao từ mặt nền đến mặt âu xí từ 0.4÷ 

0.42m đối với ngƣời lớn, trong trƣờng học khoảng 0.33m nhà trẻ khoảng 0.26m. 

Bệ xí ngồi xổm là loại thông dụng nhất dùng ở những nơi tập thể, công cộng, nó là  

một loại hình  mâm  có  bệ ngồi và  nối với ống thoát bằng xi phông. Bệ xí làm bằng gang, 

sứ, gra-ni-tô, bê tông lãng vữa xi măng, đặt trên nền nhà cao khoảng 20÷40cm ( hình 7.1.2) 

 

Hình 7.1.2. Bệ xí ngồi xổm 
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1.1.2. Thiết bị rửa hố xí:  

 Gồm hai loại: Thùng rửa và vòi rửa, thƣờng bố trí ở trong các nhà ở, nhà công cộng 

và là loại thông dụng hơn cả. 

 Vòi rửa thƣờng đặt trong nhà vệ sinh công cộng, ngoài phố, công viên … Vòi rửa 

đòi hỏi áp lực tự do không nhỏ hơn 10 m. 

 Các yêu cầu đối với thiết bị rửa làL 

 - Đảm bảo rửa sạch hoàn toàn, không để cho vi trùng và chất bẩn từ mạng lwois 

thoát nƣớc và cấp nƣớc. 

 - Rửa phải thực hiện nhanh chóng. 

 - Đảm bảo đủ nƣớc rửa, đồng thời tiết kiệm nƣớc.  

Bệ xí ngôi xổm và ngồi bệt đều dùng két nƣớc sạch để rửa, bố trí theo kiểu cần giật 

hay tay kéo ( hình 7.1.3)  

Két nƣớc rửa có thể dùng  loại tự động hay giật đặt thấp hoặc trên  cao,  cách  sàn  

khoảng 0.6cm và 2m tính đến tâm thùng. 

 

Hình 7.1.3. Bệ xí ngồi bệp có cần dân chân 

 

 Ở nƣớc ta hay sử dụng loại tay giật đặt trên cao: khi ta giật, đòn bẩy nâng chuông  

úp để nƣớc theo ống chảy xuống. Ống nƣớc rửa có đƣờng kính khoảng 32mmm bằng thép 

tráng kẽm: cuối  ống có đầu bẹt và tiết diện thu hẹp cho nƣớc phun mạnh và rộng để  

rửa bệ xí.  

Thùng rửa có thể chế tạo bằng gang, sành hay chất dẻo. Dung tích của thùng 6-8lits 

nƣớc. Thời gian nƣớc trong thùng  chảy hết là  4-5 giây. Trong thùng thƣờng bố trí van 

phao hình cẩu để tự động đóng nƣớc khi đầy thùng (hình 7.1.4 a và 7.1.4 b) 
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Hình 7.1.4.a. Loại két nước rửa xí tay giật 

1. Vỏ thùng; 2. Chuông úp; 3. Cái cốc; 4. Ống nối với ống rửa; 5. Ê –cu; 6. Đòn bẩy; 7.  

Van hình cầu; 8.Phao cầu; 9. Dây giật. 

Hình 7.1.4.b. Loại két nước rửa tự động 

1. Gầu có đối tƣợng; 2. Xi phông; 3. Ống nƣớc vào; 4. Ống nƣớc rửa 

 

2. Đọc bản vẽ, triển khai kích thƣớc lắp đặt  

2.1. Bồn cầu xí xổm 

 

Hình 7.2.1: Bồn cầu xí xổm 
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2.2. Bồn cầu 1 khối 

 

Hình 7.2.2: Bồn cầu 1 khối  toto MS884T2 

 

2.3. Bồn cầu TOTO hai khối CS300DRT3:  

 

https://hita.com.vn/bon-cau-1-khoi-260.html
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Hình 7.2.3: Bồn cầu TOTO hai khối CS300DRT3 

 * Yêu cầu các kích thƣớc lắp đặt bồn cầu 

- Khoảng cách từ nhà vệ sinh đến chậu vệ sinh phải là 0,25 m; 

- Có sẵn không gian trống trƣớc bồn tắm hoặc vòi hoa sen – 0,70 m; 

- Khoảng cách trƣớc nhà vệ sinh nên là 0,60 m; 

- Ở hai bên của bồn cầu cần phải có không gian trống – 0,25 m; 

- Khoảng cách gần bồn rửa nên có chiều dài 1,1 m và chiều rộng 0,7 m; 

- Vòi hoa sen nên đƣợc đặt ở độ cao 1,2 m; 

- Chiều cao của bồn cầu nên là 0,6 m. 

3. Lắp đặt bồn cầu và phụ kiện 

3.1. Lắp đặt bồn cầu 1 khối: 

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng sạch sẽ trƣớc khi lắp đặt. 

Bước 2:  Đặt chân cầu vào vị trí sao cho tâm lỗ chờ trùng với tâm lỗ xả của 

thân cầu, căn chỉnh mặt phẳng rồi ấn nhẹ bàn cầu để định vị, chiều dầy lớp vữa sau khi 

ấn tốt nhất là 05-07mm. 

Bước 3: Dùng xi măng tạo vữa trát quanh theo dấu chân cầu một đƣờng vữa 

rộng từ 20-30mm, dày 10-12mm. 

Bước 4:  Lắp Chân cầu vào sao cho chân cầu trùng với vị trí lấy dấu lúc ban 

đầu, dùng thƣớc ligô, cân chỉnh mặt phẳng rồi ấn nhẹ bàn  cầu xuống để định vị. 

khoảng 40 phút sau làm sạch phần xi măng thừa, sau khi xi măng khô cứng hãy tiến 

hành lắp két vào than.Tuy nhiên với các dòng bànn cầu ( Bệt) liền khối hặc các loại 

bàn cầu có gioăng đi kèm thì chúng ta không dung xi măng mà dung bằng gioăng đi 

kèm để nối với ống thoát. 

Chú ý 

 - Không tráng đầy xi măng vào khoảng trống giữa lỗ và thân cầu 

 - Tất cả các loại bàn cầu phải đƣợc đặt ống thông hơi. 

3.2. Lắp đặt bồn cầu 2 khối: 

- Cột cấp quả bóng (đã đƣợc lắp sẵn): 

Cấp nƣớc nhanh, an toàn từ áp lực nhỏ nhất (cách bể chứa nƣớc 3m chiều cao) 

và lớn nhất (cách bể chứa nƣớc 40 m chiều cao), đối với những khoảng cách cao hơn 

40 m nhất thiết phải lắp van giảm áp . 

- Dây cấp (đƣợc để sẵn trong thùng nƣớc ) 

Dây cấp có hai đầu nối làm bằng đồng mạ hoặc nhựa tổng hợp, lõi đƣợc làm 

bằng sợi tổng hợp đặc biệt chịu đƣợc áp lực cao, dể lắp đặt và an toàn nhất với mọi 

loại ống kẽm nhựa. 

- Tay gạt và ốc bắt thùng nƣớc (đƣợc để sẵn trong thùng nƣớc ) 

Đƣợc làm bằng loại nhựa có độ bền cơ cao, dễ dàng tháo lắp bằng tay, chịu 

cƣờng độ cao sau quá trình sử dụng lâu năm, không bị lão hoá. 

- Lắp đặt thân cầu xuống sàn: 

+ Đặt thử ống thoát đúng lỗ chờ, lấy dấu theo vành chân của thân cầu, lấy dấu 

vị trí các lỗ lắp đặt. Khoan và chôn bu lông nền hoặc vít nở đúng vị trí đã lấy dấu lỗ 

lắp đặt. 
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+ Đặt thân cầu cho đúng khớp với lỗ chờ, định vị chính xác bu lông vào lỗ lắp 

đặt, xiết vừa chặt. Bơm silicon dọc theo đƣờng bao quanh chân bàn cầu tại vị trí tiếp 

xúc với mặt sàn nhà vệ sinh. 

- Lắp thùng nƣớc vào thân cầu: 

Chú ý gioăng xốp hoặc đệm cao su giữa thân bàn cầu và thùng nƣớc, xiết chặt 

ốc vít của cột xả và cột cấp bên ngoài thùng nƣớc, đặt thùng nƣớc lên thân cầu, xiết 

chặt ốc định vị thân cầu và thùng nƣớc, sau đó lắp dây cấp nƣớc vào đầu chờ nguồn 

nƣớc và thùng nƣớc. 

 

Phần II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Lắp xí xổm 

1.1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư 

- Xí xổm 

- Van khóa 

- Đƣờng ống nhựa hoặc ống tráng kẽm 

- Xi măng đen, trắng, cát. 

- Thƣớc lá. 

- Vạch dấu. 

- Các dụng cụ lắp đặt 

1.2. Kiểm tra lại sự chính xác của các đầu chờ cấp và thoát cho xí 

Kiểm tra chất lƣợng xí 

1.3. Xác định vị trí lắp đặt 

- Đọc bản vẽ để xác định vị trí lắp đặt của xí 

- Dùng vạch dấu, thƣớc để xác định vị trí lắp đặt xí trên nền của phòng vệ sinh và vị 

trí của đƣờng ống cấp nƣớc. 

1.4. Lắp đặt  

- Căn cứ vào dấu đã xác định lắp đƣờng cấp nƣớc cho xí. 

- Rải vữa xi măng lên mặt ghép của xí với nền và lên nền vệ sinh. 

- Đặt xí nên vị trí lắp đặt. Trƣờng hợp xí sử dụng xi phông rời cần lắp đặt xi phông 

vào vị trí trƣớc khi đặt xí trên vị trí lắp đặt. 

- Kiểm tra và điều chỉnh chính xác vị trí của xí trên nền. 

- Dùng bay xây và xi măng trắng miết mặt ngoài. 

- Chạy thử và bàn giao. 

2. Lắp xí bệt 

2.1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư 

- Xí bệt, két nƣớc 

- Xi măng đen, trắng, cát. 

- Thƣớc lá. 

- Vạch dấu. 

- Các dụng cụ lắp đặt 
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2.2. Kiểm tra lại sự chính xác của các đầu chờ cấp và thoát cho xí 

Kiểm tra chất lƣợng két nƣớc, xí và các phụ tùng đi kèm. 

2.3. Xác định vị trí lắp đặt 

- Đọc bản vẽ để xác định vị trí lắp đặt của xí 

- Dùng vạch dấu, thƣớc để xác định vị trí lắp đặt xí trên nền của phòng vệ sinh và vị 

trí của đƣờng ống cấp nƣớc. 

2.4. Lắp đặt  

- Tháo giẻ bịt ống thải phân 

- Lật ngửa bồn xí lên cao và làm sạch bề mặt đế của bồn. Đặt vòng đệm vào mặt nối 

của bồn với ống thải phân. 

- Rải vữa xi măng lên mặt lắp đặt của bồn cầu và nền, đặt nhẹ bồn nên vị ví lắp đặt, 

dùng sức vừa lay vừa ấn mạnh xuống. 

- Dùng ni vô đặt nên thành bồn để kiểm tra độ thăng bằng. 

- Dùng bay xây để chèn chặt bồn. 

- Trát xi măng trắng bên ngoài. 

 

Hình 7.2.4: Các bước lắp đặt bệ  xí bệt 

 

 - Lắp két nƣớc nên bồn xí. Đặt đệm cao su vào lỗ xả của két. Đặt két lên bồn xí, đặt 

vòng đệm chân xiết đai ốc vào bu long đáy bình 

 Chý ý khi lắp ráp phải đảm bảo độ kín khít của mối nối 

 - Dùng mỏ lết để cấp đƣờng cấp nƣớc cho két 

 

Hình 7.2.4: Các chi tiết  lắp đặt phụ kiện cho xí bệt 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của bệ xí xổm vái bệt? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt xí xổm? 

Câu 3. Hãy cho biết trình tự lắp đặt xí bệt? 
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BÀI 8: LẮP ĐẶT ÂU TIỂU 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phân loại, cấu tạo, phạm vi ứng dụng âu tiểu 

 1.1. Phân loại 

 Có thể là âu tiểu hoặc máng tiểu, thiết bị nƣớc rửa và các ống dẫn nƣớc tiểu vào 

mạng lƣới thoát nƣớc.  

 Âu tiểu chia ra loại trên tƣờng hoặc loại trên sàn nhà dùng trong các nhà công cộng 

đặc biệt, máng tiểu chia ra làm máng tiểu nam và máng tiểu nữ. 

 1.2. Cấu tạo và phạm vi ứng dụng cảu âu tiểu 

1.2.1. Âu tiểu treo tường 

 Âu tiểu treo tƣờng thƣờng đƣợc làm bằng sứ hoặc sành tráng men, đặt trên cao cách 

sàn nhà 0,6m đối với ngƣời lớn, 0,4 -:- 0,5m đối với trẻ em trong trƣờng học nhà trẻ. 

Khoảng cách tối thiểu giữa các âu tiểu treo tƣờng là 0,7m và gắn chặt vào tƣờng bằng hai 

đinh ốc. 

 Việc rửa âu tiểu đƣợc thực hiện bằng các vòi mở bằng tay gắn vào ống rửa nhô lên ở 

phía trên của âu tiểu. Ống rửa là một vành đai có châm nhiều lỗ nhỏ nằm xung quanh mép 

trên của âu tiểu, nƣớc phun đều qua lỗ để rửa. 

 1.2.2. Âu tiểu trên sàn  

 Chí làm nhiều ngăn, cách nhau bằng các bức tƣờng, mỗi ngăn thƣờng có các kích 

thƣớc: Rộng x sâu x cao = 700 x 435 x 1050 mm. 

 Tƣờng ngăn một hoặc toàn bộ các ngăn có đặt lƣới thu nƣớc tiểu. Tƣờng và chỗ 

đứng thƣờng lát gạch men hoặc mài granito cao đến 1,5m trên sàn. Rửa các âu tiểu này có 

thể dùng các vòi rửa đặt trên tƣờng cho từng ngăn hoặc có thể dùng ống nƣớc rửa nhƣ trong 

máng tiểu nam. 

 Đáy và thành máng có thể làm bằng gạch men (tiêu chuẩn cao) hoặc granito láng 

vữa xi măng (tiêu chuẩn thấp) cao đến 1,5m có độ dốc tối thiểu imin = 0,001. Kích thƣớc 

máng tối thiểu: Dài x rộng x sâu = 1800 x 500 x 50 mm. 

 Nƣớc rửa máng thƣờng dùng ống châm lỗ, đƣờng kính ống 15 -:- 25 mm, đặt 

cao cách sàn 1 m. Đƣờng kính lỗ 1 -:- 2mm, đặt sao cho tia nƣớc phun nghiêng 45
0
 so 

với mặt tƣờng. 

 1.2.3. Máng tiểu nữ 

 Cũng chia nhiều ngăn nhƣ âu tiểu trên sàn. Gạch men, granito, vữa, xi măng chỉ lát 

và cao đến 1m. Đáy mỗi ngăn có bệ nhƣ hố xí kiểu ngồi xổm, có rãnh nƣớc tiểu chảy vào 

máng chung. Việc rửa máng có thể thực hiện bằng ống nƣớc đặt trong hệ thống, cho nƣớc 

chảy qua lỗ châm hoặc các mai rùa (ống bẹt, tiết diện thu hẹp nhƣ cuối ống rửa hố xí) đặt ở 

các rãnh nƣớc tiểu của mỗi ngăn 
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2. Đọc bản vẽ, triển khai kích thƣớc lắp đặt 

 

 

 

Hình 8.2.1: Kích thước lắp đặt âu tiểu nam 

 

3. Lắp đặt âu tiểu và phụ kiện 

 Bƣớc 1: Xác định ống chờ cấp và ống thoát nƣớc 

Đây là bƣớc quan trọng của cả quy trình lắp đặt bồn tiểu nam, chỉ cần nhìn sơ 

qua các bộ phận là bạn đã có thể dễ dàng tìm đƣợc ống chờ cấp và ống thoát nƣớc. Khi 

lắp đặt, tuyệt đối không đƣợc để vật bẩn lẫn vào trong ống thoát nƣớc. Nên lắp nút đậy 

vào ống cấp nƣớc, lắp túi nilông vào ống thoát nƣớc. 

Bƣớc 2: Lắp mặt bích gắn tƣờng 
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Đầu tiên, bạn cắt ống thải nƣớc để nối với mặt bích sau đó mới lắp ống chữ T từ 

phía sau lƣng mặt bích. Đối với tƣờng bê tông bạn hãy mua thêm ống vít nở để khoét 

thêm 1 lỗ nhỏ. Tiếp theo bạn phết keo chuyên dùng cho ống vào mặt keo dính của mặt 

bích gắn tƣờng đã lắp ốc chữ T. Phết keo vào mặt trong của ống thải nƣớc, nhét chặt 

mặt bích trong ống thải. Phải gắng ống chữ T vào phần lõm sau lƣng mặt bích thật chặt 

để nƣớc không bị rò rỉ. 

Cuối cùng bạn cố định ống ren mặt bích vào tƣờng. Hãy dùng keo trát kỹ vào 

phần ống thoát nƣớc vì nó sẽ có khe hở. Nếu không cố định ống ren kỹ thì sẽ xảy ra 

tình trạng nƣớc rò rỉ gây mùi hôi cho nhà vệ sinh. 

Bƣớc 3: Cố định giá đỡ hậu 

Để cố định giá đỡ hậu, khi lắp đặt bồn tiểu nam bạn cần lấy độ cao quy định kẻ 

từ tâm thải nƣớc làm tâm. Nó phải khớp với tâm lỗ dài của giá đỡ hậu và phân bố hai 

bên. Cần chú ý để 2 giá đỡ hậu thẳng hàng, nếu tƣờng bê tông thì nên mua thêm vít nở. 

Sau khi cố định tạm thời giá đỡ, bạn treo tiểu vào giá đỡ hậu rồi xác nhận xem ốc mặt 

bích có lọt vào lỗ ốc của tiểu rồi tháo bệ tiểu nam ra. Cố định 2 giá đỡ hậu, ở mỗi giá 

đỡ cố định với hai ốc ren. 

Bƣớc 4: Lắp vòng đệm và cố định tiểu 

Trƣớc hết để thực hiện bƣớc này bạn lắp vòng đệm vào lỗ thoát nƣớc của tiểu 

rồi treo nó vào giá đỡ hậu. Cần lƣu ý phải làm sạch các vết bẩn và nƣớc ẩm xung 

quanh lỗ thải nƣớc. Đặc biệt, phải đặt vòng đệm vào mặt đáy của lỗ thải nƣớc và cạnh 

tƣờng. Bạn xiết chặt vòng đệm và ốc vào ốc mặt bích và cố định phần dƣới của tiểu. 

Khi lắp đặt vòng đệm bệ tiểu nam bạn chú ý xiết vặn ốc cân đối ở cả hai bên. Tuyệt 

đối không vặn quá chặt vì nó có thể khiến bệ tiểu vỡ. 

Bƣớc 5: Lắp phụ kiện cấp nƣớc 

Sau khi lắp vòng đệm bạn lắp van xả vào trong ống cấp nƣớc đã có trên mặt 

tƣờng. Ở phần trong ren bạn cuốn băng dính, ở bên ngoài cuốn vải để bảo vệ giúp bề 

mặt không bị xƣớc. Để pit-tông có thể nâng lên hạ xuống bình thƣờng hãy lắp sao cho 

thẳng. 

Tiếp theo bạn nối cấp nƣớc bằng ống cấp có ở giữa van xả và tiểu. Tuyệt đối không 

đƣợc cắt phần mép của ống cấp, việc nối ống cấp vào tiểu phải đẩy ống vào sâu 10 – 

20mm. Cần chú ý để không lắp nhầm vòng đệm và vòng đệm cao su. 

Bƣớc 6: Kiểm tra rò nƣớc 

Để kiểm tra rò nƣớc bạn bật phụ kiện cấp nƣớc, xem ở phần nối cấp nƣớc và 

phần mặt bích có bị rò nƣớc hay không. Nên bật cho nƣớc chạy lặp lại nhiều lần mới 

xác định chính xác đƣợc phần mặt bích có bị rò nƣớc hay không. 

Bƣớc 7: Điều chỉnh lƣợng nƣớc chảy ra 

Bƣớc cuối cùng trong lắp đặt bệ tiểu nam là điều chỉnh áp lực nƣớc, bằng cách: 

- Đóng chặt trục xoay của van xả 

- Nhấn nút xả nƣớc, vừa cho nƣớc xả vừa mở dần trục quay để nƣớc chảy 

xuống mép tận cùng của tiểu. 

- Phải điểu chỉnh lƣợng nƣớc chảy ra, không nên để nƣớc chảy quá mạnh. Nếu 

quá mạnh nƣớc sẽ bị bắn tung tóe và có khi còn bị bắn cả ra ngoài. 
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- Nên ấn xả nƣớc trong khoảng 1s, thời gian chảy đạt 15 – 20s thì điều chỉnh 

bằng trục điều chỉnh của van xả. Khi đó, bạn cài đặt trạng thái xả nƣớc là trạng thái 

siêu tiết kiệm nƣớc. 

 

PHẦN II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Chuẩn bị dụng cụ vật tƣ 

- Âu tiểu 

- Van khóa 

- Thƣớc lá. 

- Vạch dấu. 

- Các dụng cụ lắp đặt 

2. Kiểm tra lại sự chính xác của các đầu chờ cấp và thoát cho âu tiểu 

Kiểm tra chất lƣợng âu tiểu 

3. Xác định vị trí lắp đặt 

- Đọc bản vẽ để xác định vị trí lắp đặt của xí 

- Dùng vạch dấu, thƣớc để xác định vị trí lắp đặt âu tiểu trên tƣờng của phòng vệ 

sinh và vị trí của đƣờng ống cấp nƣớc. 

4. Lắp đặt  

- Căn cứ vào dấu đã xác định lắp đƣờng cấp nƣớc cho âu tiểu. 

- Lắp mặt bích gắn tƣờng 

- Cố định giá đỡ hậu 

- Lắp vòng đệm và cố định tiểu 

- Lắp đặt phụ kiện nƣớc. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của các loại âu tiểu? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt âu tiểu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

134 

BÀI 9: LẮP ĐẶT CHẬU RỬA – VÕI TẮM HƢƠNG SEN 

 

PHẦN  I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Phân loại, cấu tạo, phạm vi ứng dụng chậu rửa 

1.1. Phân loại 

Bồn rửa mặt có thể là loại treo tƣờng (phổ biến nhất hiện nay), laboro âm bàn đá, 

laboro đặt trên bàn. 

1.2. Cấu tạo, phạm vi ứng dụng chậu rửa 

1.2.1. Khu vực bồn rửa. 

Lƣu vực bồn rửa là nơi dễ thấy nhất. Đây là nơi mà nƣớc đƣợc thu thập và sau đó 

thoát đi. Vật liệu phổ biến của bồn thƣờng đƣợc làm bằng kim loại, sứ hoặc sợi thủy tinh 

trong trƣờng hợp bồn rửa công nghiệp. 

1.2.2. Dây cấp nước 

Các ống cấp nƣớc nƣớc cho bồn rửa của bạn sẽ gắn liền với 2 ống dẫn ở đáy bồn. 

Một ống là cho nƣớc nóng, còn lại là cho nƣớc lạnh. Chúng ăn trực tiếp vào vòi. 

1.2.3. Vòi nước 

Vòi là thiết bị bạn sử dụng để lấy nƣớc vào lƣu vực bồn. Một vòi sẽ có một đầu ra 

mở nhƣng số lƣợng nút điều khiển có thể thay đổi. Có thể có một núm điều khiển riêng cho 

nƣớc nóng và lạnh. Hoặc có thể có một núm điều khiển mà bạn sử dụng để lấy nhiệt độ 

nƣớc mong muốn. 

1.2.4. Ống xả 

Giỏ chìm đƣợc lắp đặt trực tiếp vào lỗ chìm ở đáy chậu. Có một ống thoát nƣớc kết 

nối với cống và một đai ốc giữ ống thoát nƣớc tại chỗ. 

1.2.5. Bẫy P 

Bẫy P là một ống nối ống thoát nƣớc trong bồn rửa với ống thoát nƣớc trên tƣờng. 

Bẫy P thƣờng đƣợc bán dƣới dạng một bộ có chứa đƣờng ống, vòng đệm cần thiết để tránh 

rò rỉ và các đai ốc khóa giữ bẫy tại chỗ. Các vật liệu phổ biến nhất đƣợc sử dụng cho bẫy P 

là kim loại, nhựa hoặc nhựa vinyl. 

Trên đây là 5 bộ phận không thể thiếu để tạo nên một bồn rửa mặt hoàn chỉnh. 

Trước khi có ý định lắp đặt, hãy nhớ kỹ cấu tạo bồn rửa mặt đã được nêu để nắm rõ. Hoặc 

chúng bị hư hỏng một bộ phận nào đó, bạn cũng có thể biết được vị trí và nguyên lý để thay 

cho đúng. 

2. Đọc bản vẽ, triển khai kích thƣớc lắp đặt 

Có rất nhiều thƣơng hiệu sản xuất lavabo nhƣ Toto, Inax, American Standard, 

Ceasar, Kohler…mỗi thƣơng hiệu sẽ có các quy cách khác nhau, nhƣng thông thƣờng 

chỉ chênh lệch nhau vài cm. Cái chúng ta quan tâm ở đây chính là chiều cao của 

lavabo để bố trí ống thoát và ống cấp cho hợp lý. 

Chiều cao tiêu chuẩn của lavabo tính từ mặt đất lên là 800, đối với ngƣời cao từ 

1,75m trở lên thì chiều cao lavabo là từ 850-900. Có 5 loại lavabo phổ biến nhƣ sau (Ở 

bài viết này mình dùng thƣơng hiệu Toto)  

2.1. Treo Tường :  

-  Đây là loại lavabo phổ biến nhất 
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- Đây là loại lavabo phổ biến nhất, có cả lavabo góc đối với không gian nhà vệ 

sinh nhỏ. 

- Kích thƣớc lavabo (R x S x C) : 500 x 430 x 190 (mm). 

- Chiều cao gắn ống xả chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co 

răng trong là 510 mm 

- Chiều cao gắn ống cấp nƣớc lạnh và nóng chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện 

lên đến tim lỗ co đồng d=21 răn ngoài là 620 mm. 

- Khoảng cách A trong hình là tùy từng model sẽ có khoảng cách khác nhau. 

 

 

 

Hình 9.2.1: Kích thước lắp đặt lavabo 
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2.2. Kích thước Lavabo âm bàn đá 

Đây là loại lavabo đặt âm trên mặt bàn đá, thƣờng là đá granite có bề mặt rộng 

tối thiểu là 600, nếu không gian nhà vệ sinh rộng thì đặt loại này trông khá đẹp mắt vì 

giấu đƣợc ống xả và có thể lắp tủ bên dƣới để đựng đồ. 

- Nếu không làm tủ thì có thể lắp mặt dựng đá granite có chiều cao là 200 đủ để 

che ống xả và có tỉ lệ hợp lý đối với mặt bàn. 

- Kích thƣớc lavabo (R x S x C) : 580 x 480 x 200 (mm). 

- Chiều cao gắn ống xả chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co 

răng trong là 500 mm 

- Chiều cao gắn ống cấp nƣớc lạnh và nóng chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện 

lên đến tim lỗ co đồng d=21 răn ngoài là 620 mm. 

- Khoảng cách A trong hình là tùy từng model sẽ có khoảng cách khác nhau. 

 

Hình 9.2.2: Kích thước lắp đặt lavabo âm bàn đá 

 

2.3. Kích thước Lavabo trên bàn 

- Đây là loại lavabo đặt nổi trên mặt bàn đá granite, loại này thƣờng có hình tròn 

hoặc vuông, nó khá phổ biến trong các quán Cafe hiện nay. 

- Kích thƣớc lavabo (R x S x C) : 500 x 500 x 155 (mm). 
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= Chiều cao gắn ống xả chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co 

d=34 chờ là 510 mm 

- Chiều cao gắn ống cấp nƣớc lạnh và nóng chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên 

đến tim lỗ co đồng d=21 răn ngoài là 620 mm. 

- Khoảng cách A trong hình là tùy từng model sẽ có khoảng cách khác nhau. 

2.4. Kích thước lavabo ngầm vào mặt bàn 

- Đây cũng là loại lavabo đặt nổi trên mặt bàn đá granite nhƣng ƣu điểm của nó là 

dùng cho nhà vệ sinh có không gian nhỏ nhƣng vẫn muốn có bàn đá. Vì kích thƣớc chiều 

rộng tiêu chuẩn của bàn đá loại lavabo âm bàn là 600, trong khi đó nếu dùng loại này ta chỉ 

cần chiều rộng 350 là đủ bố trí. 

- Kích thƣớc lavabo (R x S x C) : 520 x 420 x 150 (mm). 

- Chiều cao gắn ống xả chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co 

d=34 là 565 mm 

- Chiều cao gắn ống cấp nƣớc lạnh và nóng chờ âm tƣờng tính từ sàn hoàn thiện lên 

đến tim lỗ co đồng d=21 răn ngoài là 580 mm. 

3. Lắp đặt chậu rửa và phụ kiện 

Bồn rửa mặt là thiết bị thiết yếu của bất cứ gia đình nào. Chúng giúp tăng cƣờng vệ 

sinh cá nhân bằng cách cung cấp và thoát nƣớc dùng trong rửa tay và mặt. Để lắp đặt chậu 

rửa mặt, hãy xem xét các yếu tố khác nhau bao gồm chiều cao trung bình của ngƣời dùng, 

loại tƣờng và thiết kế của nhà sản xuất. Điều quan trọng là sử dụng các công cụ và vật liệu 

lắp đặt đƣợc khuyến khích. 

5 bƣớc thực hiện lắp đặt bồn rửa mặt chi tiết nhất 

Quá trình lắp đặt chủ yếu dựa trên hƣớng dẫn sử dụng đi kèm với chậu rửa từ nhà 

sản xuất. Đầu tiên, đảm bảo rằng không có nƣớc chảy qua hệ thống ống nƣớc của ngôi nhà. 

Nói chung, các bƣớc lắp đặt chậu rửa bao gồm khoan vào tƣờng, chèn các neo tƣờng, gắn 

bồn vào tƣờng và sửa chữa các hệ thống đầu vào và hệ thống thoát nƣớc. 

1. Đo và khoan điểm gắn 

Xác định một vị trí phù hợp để lắp đặt chậu rửa. Trong hầu hết các trƣờng hợp, vị trí 

theo thông số kỹ thuật thiết kế ban đầu của phòng. Căn chỉnh trên tƣờng và đánh dấu các vị 

trí vít. Sử dụng mũi khoan 1/8 để tạo lỗ 2cm vào các điểm đƣợc đánh dấu trên tƣờng. Chèn 

các điểm gắn vào tƣờng và kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp. 

2. Gắn bồn rửa 

Đặt đúng chậu rửa vào tƣờng và căn chỉnh sao cho chính xác với các điểm đã khoan. 

Cố định chúng vào tƣờng bằng ốc vít. 

3. Lắp vòi 

Căn chỉnh vòi với điểm cụ thể của theo đúng cách lắp đặt bồn rửa mặt. Dùng keo bôi 

lên trên các điểm đính kèm và siết chặt đai ốc khóa nối với vòi vào bồn. Tuy nhiên, một số 

vòi chậu rửa đòi hỏi phải siết chặt từ các phần dƣới của chậu rửa. 

4. Gắn dây cấp nƣớc đầu vào nƣớc 

Bọc phần có ren bằng khớp nối kim loại và nối nó với phần dƣới của đầu vào vòi. 

Đảm bảo rằng kích thƣớc của đầu vào vòi khớp với khớp nối kim loại. Sử dụng ống nhựa 

linh hoạt để kết nối khớp nối kim loại với hệ thống ống nƣớc của ngôi nhà. Ống nhựa cũng 

có thể đƣợc sử dụng để tham gia khớp nối kim loại với hệ thống ống nƣớc chính. 
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5. Nối ống thoát nƣớc 

Điều chỉnh hƣớng của đuôi xi phông sao cho phù hợp với hệ thống thoát nƣớc chính. 

Đảm bảo rằng ống nối đƣợc dốc nhẹ về phía ống thoát nƣớc. Kiểm tra để đảm bảo rằng 

chậu rửa có chức năng phù hợp và thực hiện các điều chỉnh có liên quan. 

 

PHẦN II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ vật tƣ 

- Vòi rửa, chậu rửa và các phụ kiện đi kèm 

- Máy khoan bê tông 

- Vít nở. 

- Xi phông. 

- Thƣớc lá 

2. Xác định vị trí lắp đặt 

- Đọc bản vẽ để xác định vị trí lắp đặt của chậu 

- Đặt giá treo lên tƣờng dùng vạch dấu để xác định vị trí của lỗ khoan bắt vít giá đỡ 

của chậu rửa 

- Cần chú ý đến khoảng cách, cao độ, độ thăng bằng của chậu. Thông thƣờng 

khoảng cách từ chậu rửa đến nền khoảng 80 cm. Kiểm tra độ thăng bằng bằng cách sử dụng 

ni vô để khiểm tra. 

3. Lấy dấu khoan để bắt giá đỡ 

4. Lắp đặt  

- Lắp vòi vào chậu 

 

Hình 9.4.1: Lắp đặt vòi vào chậu 

 

- Lắp chậu vào giá đỡ  
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Hình 9.4.2: Lắp chậu vào giá đỡ 

 

 - Lắp các đƣờng nƣớc (nóng lạnh) vào vòi 

 + Lắp van khóa phụ: Trƣớc khi lắp van chùi sạch đuôi ống nối, cuốn băng keo vào 

đầu nối, dùng mỏ lết để vặn 

 Trƣờng hợp đầu ống nối không có ren có thể sử dụng phƣơng pháp hàn, dán để lắp 

van khoa phụ. 

 + Dùng cờ lê để lắp dẫn đƣờng nƣớc từ van khóa phụ nên vòi. 

    

  Hình 9.4.3: Chi tiết lắp đặt các đường nước vào vòi 

 

- Lắp đặt bộ phận điều khiển đóng mở nắp miệng xả 

 

Hình 9.4.4: Lắp đặt bộ phận điều khiển đóng mở nắp miệng xả 

 

- Kiểm tra chất lƣợng lắp ráp  

+ Dùng thƣớc ni vô để khiểm tra độ thăng bằng của chậu 

+ Mở vòi nƣớc để kiểm tra độ kín của mối nối 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của các loại chậu rửa? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt chậu rửa? 
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BÀI 10: LẮP ĐẶT BỒN TẮM 

 

PHẦN  I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo, phạm vi ứng dụng của bồn tắm 

Bồn tắm thƣờng bố trí trong các khách sạn, bệnh viện, nhà an dƣỡng, nhà trẻ, trong 

gia đình … 

Ngƣời ta thƣờng dùng loại chậu tắm bằng gang tráng men hình chữ nhật dài từ 1510 

-:- 1800 mm, rộng khoảng 750 mm, sâu 460mm. (không kể chân), đặt trên 4 chân cũng 

bằng gang cao 150 mm, gắn chặt vào sàn nhà. 

Dung tích của chậu tắm khoảng 225 -:- 325 lít nƣớc. Chậu tắm còn có loại làm bằng 

thép, bằng sành sứ (dễ vỡ), bê tông …  

 

Hình 10.1.1: Bồn tắm 

 

 Các trang bị của bồn tắm bao gồm 

 - Vòi tắm hay vòi trộn có đƣờng kính d = 15mm, đặt cách sàn khoảng 1m đến 1,1m. 

 - Hƣơng sen d = 15mm đặt cách sàn 2m -:- 2,2m 

 - Ống thoát nƣớc D = 40mm ở đáy chậu 

 - Ống nƣớc tràn ở trên thành chậu d = 25mm 

 - Lỗ tháo nƣớc có nút đậy và xi phông thƣờng dùng loại đặt trên sàn (không nằm 

trong kết cấu của sàn) để dễ dàng thăm nom và tẩy rửa, sửa chữa khi cần thiết. 

 Ngoài việc thiết kế tắm bằng chậu, còn thiết kế kiểu tắm từng buồng còn gọi là 

buồng tắm hƣơng sen, kích thƣớc 0,9 x 0,9 cao 2m, trong buồng lắp bộ hƣơng sen. Để thu 

nƣớc tắm, trong buồng tắm phải đặt các phễu thu và dẫn nƣớc về ống đứng thoát nƣớc. 

Trƣờng hợp có một nhóm buồng tắm, có thể đặt chung một phễu thu và khi đó các rãnh hở 

đƣợc thiết kế trên sàn để dẫn nƣớc về phễu thu. Sàn buồng tắm phải đƣợc làm bằng vật liệu 

không thấm nƣớc và có độ dốc i = 0,01 -:- 0,02 về phía lƣới thu hoặc rãnh hở, rãnh hở có 

chiều rộng > 0,20 m và có chiều sâu ban đầu là 0,05 m, có độ dốc i = 0,01 về phía phễu thu. 

Tùy theo số lƣợng buồng tắm, lƣới thu có đƣờng kính từ 50 -:- 100mm. Chiều rộng hành 

lang giữa hai dãy buồng tắm hƣơng sen tối thiểu là 1,5 m. 
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2. Đọc bản vẽ, triển khai kích thƣớc lắp đặt.  

 

 

3. Lắp đặt bồn tắm và phụ kiện. 

Bƣớc 1: Chọn vị trí lắp đặt bồn tắm nằm 

Trƣớc tiên bạn cần xác định đƣợc nhu cầu sử dụng của gia đình chỉ là ngâm tắm 

bình thƣờng hay còn có nhu cầu massage thƣ giãn để lựa chọn bồn tắm cho phù hợp 

đồng thời bạn cũng cần phải xác định xem mình sẽ lắp đặt bồn tắm tại vị trí nào của 

phòng vị trí đó có bị ảnh hƣởng tới thiết bị nào trong phòng hay không. Sau khi xác 

định xong vị trí lắp đặt bạn sẽ cần xem tới việc lựa chọn kích thƣớc của bồn, bồn tắm 

nằm sẽ có kích thƣớc đa dạng, nhỏ nhất sẽ là 1m2 x 75cm nhƣ một số mẫu , bồn tắm 

Govern với kiểu dáng bồn nghệ thuật…và kích thƣớc lớn nhất của bồn tắm nằm có thể 

lên tới 1m8 hay 2m… 

Bƣớc 2: Chuẩn bị đƣờng ống dẫn nƣớc và thoát nƣớc 

Xác định vị trí đƣờng ống nƣớc thoát, đƣờng ống chống tràn, đƣờng dẫn nƣớc 

vào cũng nhƣ đƣờng điện sao cho phù hợp nhất với bồn tắm. Tiến hành cố định các vị 

trí của ống thoát nƣớc và ống chống tràn theo đúng hƣớng dẫn của nhà sản xuất và thợ 

kỹ thuật. Kiểm tra thật kỹ lƣỡng các vị trí này để đảm bảo chúng không bị rò rỉ hay 

phát sinh các vấn đề khác, nên dùng các loại keo chuyên dụng để gắn kết các đƣờng 

ống hiệu quả. 
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+ Chuẩn bị ống dẫn nƣớc: với những đƣờng ống này sẽ có đƣờng kính là Ø 

21mm trên tƣờng hoặc trên sàn cho mỗi loại vòi nƣớc và đặt theo hƣớng từ dƣới chân 

khi nằm trong bồn tắm để tránh tình trạng khi ngồi hoặc đứng sẽ va vào vòi cấp nƣớc. 

+ Ống thoát nƣớc: đƣờng kính của ống là Ø 50 cao hơn mặt sàn 3cm dựa theo 

kích thƣớc từng loại bồn tắm mà ta muốn lắp đặt. Việc lắp đặt ống thoát nƣớc cho bồn 

sẽ có hai trƣờng hợp: 

Trƣờng hợp thải nƣớc thẳng đứng: 

 

Hình 10.3.1: Lắp ống thải nước thẳng đứng cho bồn tắm 

 

Trƣờng hợp thải nƣớc ngang 

 

Hình 10.3.2: Lắp ống thải nước ngang cho bồn tắm 

 

+ Ngoài ra nên có một lỗ thoát nƣớc sàn để ngăn ngừa nƣớc bị kẹt trên sàn 

trong trƣờng hợp rò rỉ ở bất cứ vị trí nào của bồn tắm. 

Chú ý: Để chuẩn bị vị trí của ống cấp nƣớc và thoát nƣớc sàn, phải tuân theo 

tiêu chuẩn kích thƣớc của từng loại vòi nƣớc và bồn tắm. 

Bƣớc 3: Lắp đặt bồn vào vị trí 

Sau khi đã chuẩn bị vị trí lắp đặt hoàn tất, bạn tiến hành đƣa bồn tắm vào vị trí. 

Nếu nhƣ là dạng bồn tắm nằm ngâm bình thƣờng thì trọng lƣợng của bồn không quá 

nặng chỉ tầm khoảng gần 30kg. Còn đối với dòng bồn tắm cao cấp nhƣ bồn massage 

thì sẽ có trọng lƣợng nặng hơn, vì bồn tắm massage còn chứa các hệ thống sục 

massage và máy bơm nên bạn cần có ngƣời trợ giúp để di chuyển bồn một cách nhẹ 

http://phongtamnhapkhau.vn/bon-tam


 

 

 

143 

nhàng, dễ dàng nhất, tránh va đập mạnh gây nứt, mẻ bồn, cũng nhƣ tránh làm vỡ các vị 

trí lắp đặt ốc vít,vòi nƣớc trên bồn. 

Bƣớc 4: Cố định bồn tắm tại vị trí lắp đặt 

Sau khi đã đặt bồn vào vị trí lắp cố định bạn tiến hành kết nối ống nƣớc xả với 

van xả bên trong bồn tắm, kiểm tra khả năng thoát nƣớc cũng nhƣ khả năng giữ nƣớc 

của bồn tắm. Kiểm tra hiện tƣợng rò rỉ nƣớc bằng cách đóng van xả bên trong bồn tắm 

và tiến hành xả nƣớc vào trong bồn, theo dõi mực nƣớc xem có thay đổi hay không. 

Đồng thời bạn nên dùng keo silicon gắn kết bồn tắm với tƣờng nhà tắm và che đi các 

khe tránh việc tràn nƣớc qua các vị trí này. 

Bƣớc 5: Lắp đặt vòi nƣớc, tay cầm, vòi hoa sen cho bồn tắm 

Đối với những sản phẩm bồn tắm nằm massage nhƣ: bồn tắm Amazon TP8000 chính 

hãng, Bồn tắm Massage Govern JS 8116 nhập khẩu, Bồn tắm massage Govern JS 

8079, Bồn tắm góc Daros HT-44,  Bồn tắm góc Daros HT-42 cao cấp,  Bồn tắm 

Massage Appollo AT-0920, Bồn tắm Massage Appollo AT-0959…thì bồn đã có sẵn 

hệ thống sen vòi, các bạn chỉ việc lắp bồn và sử dụng. Còn đối với dạng bồn tắm nằm 

ngâm bình thƣờng thì các bạn nên lắp thêm gối đầu, và tiến hành lắp đặt các thiết bị 

nhƣ vòi cấp nƣớc, tay cầm, vòi hoa sen để thuận tiện cho quá trình sử dụng. Đồng thời 

kiểm tra gạch ốp tƣờng có bị nứt, xƣớc thì có thể cắt, thay thế gạch ốp mới, giúp cho 

tƣờng không bị ngấm nƣớc trong quá trình sử dụng. Giúp cho phòng tắm của gia đình 

bạn luôn luôn đƣợc sạch sẽ. 

 

PHẦN II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Chuẩn bị dụng cụ vật tƣ 

 - Chậu tắm và các dụng cụ đi kèm. 

 - Vòi hoa sen, vòi trộn. 

 - Xi măng đen, trắng, cát. 

 - Gạch xây, gạch men. 

 - Thƣớc lá. 

 - Vạch dấu. 

 - Dụng cụ lắp đặt. 

2. Kiểm tra lại sự chính xác của đầu chờ cấp và thoát cho buồng tắm 

 Kiểm tra chất lƣợng của bồn tắm và các phụ kiện đi kèm 

3. Xác định vị trí lắp đặt  

 - Đọc bản vẽ để xác định vị trí lắp đặt của bồn tắm, vòi trộn, vòi hoa sen. 

4. Lắp đặt 

 - Căn cứ vào dấu đã xác định đặt bồn tắm lên nền nhà vệ sinh. 

 - Lắp đặt bộ phận điều khiển đóng mở nắp miệng xả 

http://phongtamnhapkhau.vn/bon-tam-massage-govern-js-8116
http://phongtamnhapkhau.vn/bon-tam-massage-daros-ht-42
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Hình 10.4.1: Lắp đặt bộ phận điều khiển đóng mở nắp miệng xả 

 

 - Nối xi phông ống thải cần phải bảo đảm miệng thải trên bồn phải cao hơn miệng 

ống chờ thoát. 

  - Lắp các đƣờng nƣớc (nóng lạnh) vào vòi 

 + Lắp van khóa phụ: Trƣớc khi lắp van chùi sạch đuôi ống nối, cuốn băng keo vào 

đầu nối, dùng mỏ lết để vặn 

 Trƣờng hợp đầu ống nối không có ren có thể sử dụng phƣơng pháp hàn, dán để lắp 

van khoa phụ. 

 + Dùng cờ lê để lắp dẫn đƣờng nƣớc từ van khóa phụ nên vòi. 

 

Hình 10.4.2: Chi tiết lắp đặt các đường nước vào vòi 

 

 - Chạy thử để kiểm tra sự dò rỉ của các mối nối đƣờng cấp và đƣờng thoát nƣớc của 

bồn tắm. 

 - Xây tƣờng đỡ bồn và lát gạch men chống thấm 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của bồn tắm? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt bồn tắm? 
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BÀI 11: LẮP ĐẶT BÌNH NƢỚC NÓNG 

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo, phạm vi ứng dụng của bình nƣớc nóng 

Vỏ bình nƣớc nóng lạnh đƣợc làm bằng nhựa cao cấp đối với các loại bình nhỏ.Còn 

chất liệu bằng thép sơn tĩnh điện đối với các loại bình cỡ lớn hơn. 

 

Hình 11.1.1: Cấu tạo bình nước nóng 

 - Lớp xốp cách nhiệt PU 

Lớp xốp giữ nhiệt bằng Polyurethane (PU) đƣợc đƣa vào khoảng trống giữa vỏ nhựa 

và lõi bình. Vai trò của lớp xốp cách nhiệt PU là giữ nhiệt và giảm tối đa tổn thất nhiệt khi 

đun nƣớc nóng.  Nhờ vậy mà bình nóng lạnh tiết kiệm điện năng và giữ nƣớc nóng lâu hơn 

khi không hoạt động. 

- Lõi bình nóng lạnh 

Lõi bình nóng lạnh đƣợc chia ra 2 loại: loại không tráng men và loại tráng men bảo 

vệ nhằm chống ăn mòn hóa học trong quá trình sử dụng. 

 + Lõi bình thông thƣờng: Đƣợc làm từ thép tấm chuyên dùng làm lõi bình nóng 

lạnh. Thép tấm đƣợc xử lý thành hai nửa rồi tiếp tục xử lý bề mặt. Sau đó chúng đƣợc hàn 

kín lại với nhau. Vì không có lớp men nên lõi này nhanh bị ăn mòn. 

 + Lõi bình tráng men: Hiện nay hầu hết các nhãn hiệu nóng lạnh đều sản xuất loại 

này. Lõi bình đƣợc làm từ thép tấm chuyên dùng để có thể tráng men. Thép tấm cũng đƣợc 

xử lý thành hai nửa. Sau đó  đƣợc xử lý bề mặt để tẩy dầu mỡ và tẩy gỉ. Tiếp theo chúng 

đƣợc hàn kín với nhau và tạo độ nhám bề mặt bên trong lõi bình. 

Cuối cùng, chúng đƣợc tráng một lớp men thủy tinh rồi cho vào lò nung ở nhiệt độ 

cao. Ở nhiệt độ cao men thủy tinh nóng chảy và thẩm thấu vào bề mặt thép.  

Lõi bình tráng men giúp chống bị ăn mòn trong mọi điều kiện môi trƣờng nƣớc đa 

dạng khi sử dụng. 
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- Thanh gia nhiệt 

Thanh gia nhiệt (mayso) đƣợc làm bằng hợp kim thép hoặc đồng. Thanh gia nhiệt 

cần đảm bảo chức năng truyền nhiệt tốt, cách điện tốt và thời gian sử dụng cao. Vì vậy mà 

nó thƣờng đƣợc làm bằng hợp kim sắt hoặc đồng. 

- Thanh Magie 

Thanh Magie (Magnesium Anode) là một giải pháp an toàn để bảo vệ lõi bình nóng 

lạnh.Thanh Magie có vai trò giúp chống lại sự ăn mòn điện hóa do môi trƣờng đa dạng mà 

nƣớc gây ra. Góp phần làm tăng tuổi thọ  bình nƣớc nóng.  

Rơle nhiệt độ 

Rơle nhiệt độ có 2 chức năng chính: 

+ Chức năng ổn nhiệt: Khi nhiệt độ trong bình đạt 75 độ C rơle nhiệt tự động ngắt 

điện tới thanh gia nhiệt. Khi nhiệt độ giảm thì rơle nhiệt tự động cấp điện tới thanh gia nhiệt. 

Để thanh gia nhiệt hoạt động và làm nóng nƣớc trong bình. 

+ Chức năng bảo vệ: Khi không ngắt điện tại nhiệt độ 75 độ C. Rơle nhiệt cắt điện 

toàn hệ thống, giúp đảm bảo an toàn cho ngƣời và thiết bị tránh gặp sự cố cho hệ thống điện 

nhà bạn. 

- Dây điện nguồn: Cấp nguồn điện cho bình nóng lạnh hoạt động. 

- Đèn hiển thị: Vai trò của đèn hiển thị là giúp ngƣời sử dụng biết bình có hoạt động 

hay không. Thông thƣờng đèn thƣờng gắn trong bộ Rơle nhiệt. 

- Đƣờng nƣớc vào ra 

Đƣờng nƣớc ra vào đúng với tên gọi của nó.Giúp cấp và xả nƣớc theo nhu cầu 

ngƣời dùng 

Van xả một chiều 

Chức năng của van xả một chiều là xả nƣớc khi bình gặp sự cố, đảm bảo an toàn cho 

ngƣời sử dụng. Nƣớc chỉ chảy theo một chiều mà không chảy theo chiều ngƣợc lại. 

 

 

Hình 11.1.2: Các vị vị trí đường nước bình nước nóng 
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2. Đọc bản vẽ, triển khai kích thƣớc lắp đặt.  

 

Hình 11.2.1: Bản vẽ kỹ thuật bình nóng lạnh inax 

 

Hình 11.2.2: Bản vẽ kỹ thuật bình nóng lạnh Ariston 20L SLIM2 20 RS 



 

 

 

148 

3. Lắp đặt bình nƣớc nóng và phụ kiện. 

 Bƣớc 1: Bạn cần quấn băng keo ren trên các đầu ren ở ống nƣớc vào của máy, việc 

này giúp tránh rỉ nƣớc ở các mối nối. 

Bƣớc 2: Bạn nên lắp một van xả vào đƣờng nƣớc vào đƣợc đánh dấu màu xanh của 

máy, nhằm giúp xả hết nƣớc trong máy ra nhanh chóng khi cần bảo trì định kì. 

Bƣớc 3: Nếu lắp van xả, bạn nhớ quấn băng keo ren để tránh rỉ nƣớc. 

Bƣớc 4: Bạn tiến hành vặn van an toàn vào van xả với một lực vừa phải. 

Bƣớc 5: Đo khoảng cách thích hợp với 2 đầu nƣớc vào và ra để treo máy nƣớc nóng 

gián tiếp, rồi dùng thƣớc đi-vô kẻ một đƣờng ngang. 

Bƣớc 6 : Kê móc treo lên đƣờng ngang đã kẻ rồi đánh dấu vị trí treo máy bằng bút chì. 

Bƣớc 7: Bạn khoan tƣờng, đóng tắc-kê rồi siết vít cố định móc treo lên tƣờng. 

Bƣớc 8: Sau khi đã đóng xong móc treo, bạn cạy bỏ lớp cách nhiệt ở vị trí treo máy 

để máy đƣợc treo sâu. Lúc treo máy lên móc treo, hãy kéo thử xuống để chắc chắn rằng: 

Máy đã đƣợc treo chắc chắn vào móc. 

Lấy 2 sợi dây dẫn nƣớc mềm đã chuẩn bị ở bƣớc đầu: 

Sợi thứ nhất nối vào đầu nƣớc ra đánh dấu màu đỏ và đầu chứa nƣớc của hệ thống 

nƣớc trong nhà. 

Sợi còn lại - đánh dấu màu xanh dùng kết nối trực tiếp với van một chiều và đầu 

nƣớc cấp của hệ thống nƣớc. 

 

PHẦN  II: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

1. Chuẩn bị dụng cụ vật tƣ 

 - Bình nóng lạnh và các dụng cụ đi kèm 

 - Máy khoan bê tong, vít nở. 

 - Thƣớc lá  

- Vạch dấu 

2. Trình tự lắp đặt 

 - Kiểm tra kích thƣớc hai đầu chờ cấp nƣớc vào bình nóng lạnh và dẫn nƣớc nóng từ 

bình nóng lạnh ra có đúng kích thƣớc giữa hai đầu vào và ra của bình nóng lạnh không. 

 - Chia đôi kích thƣớc hai đầu chờ.  

 

Hình 11.2.3: Chia kích thước đầu chờ dường nước vào và ra bình nước nóng 

 

 - Từ điểm giữa đã chia dùng quả dọi và vạch dấu để xác định đƣờng trục đối xứng 

của bình ở phần trên. 
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 - Chọn các phụ kiện và gia công chân bình nóng lạnh. Chú ý trên đƣờng nƣớc lạnh 

dẫn nƣớc vào bình cần phải lắp van xả và van một chiều. Van xả có tác dụng  kiểm tra sự 

hoạt động của van một chiều và xả nƣớc trong bình khi cần sửa chữa. Van một chiều có tác 

dụng bảo vệ bình khi bể chứa hết nƣớc. 

 - Lắp chân bình vào các lỗ chờ. 

 - Lắp bình nóng lạnh vào các chân bình qua các rắc co (đoạn nối ống) 

 

Hình 11.2.4: Lắp đặt đường nước vào và ra bình nước nóng 

 

Lắp chân bình nóng lạnh: 

 - Dùng vạch dấu kẻ đƣờng ngang trên mặt bình vào tƣờng. 

 - Tháo bình nóng lạnh ra khỏi chân. Xác định vị trí của lỗ giá đỡ bình  

 - Dùng máy khoan bê tông khoan lỗ, bắt vít giá đỡ. 

 - Lắp bình bào chân và vặn chặt giắc co. 

 - Đấu dây cáp điện của bình vào aptomat (thiết bị tự động)  

 - Mở van khóa cho nƣớc vào bình. 

 - Cắm điện cho chạy thử. 

 - Kiểm tra máy nƣớc nóng hoạt động 

 + Mở khóa nƣớc để cấp nƣớc vào máy: Sau khi mở khóa nguồn nƣớc,  mở vòi xả để 

xì hết hơi trong bình ra, sẽ nghe tiếng rít rít nhƣ gió hú. Khi thấy nƣớc chảy ra từ vòi, nghĩa 

là nƣớc đã vào đầy bình chứa, bạn tiến hành đóng vòi xả lại trƣớc khi bật CB cho máy bắt 

đầu làm nóng.  

+ Kiểm tra các mối đầu ren coi có hiện tƣợng rỉ nƣớc hay không? 

+ Kiểm tra thiết bị chống giật ELCB. Nhấn nút màu xám, thấy đèn tắt là máy an 

toàn, rồi nhấn nút reset lại thiết bị. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của bình nóng lạnh? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt bình nóng lạnh? 
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BÀI 12: LẮP ĐẶT KÉT NƢỚC  

 

PHẦN I: KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo, phạm vi ứng dụng của két nƣớc  

Trong trƣờng hợp áp lực nƣớc ngoài nhà không đảm bảo thƣờng xuyên hoặc hoàn 

toàn thì trong hệ thống cấp nƣớc bên trong nhà thƣờng xây dựng các két nƣớc. Két nƣớc có 

nhiệm vụ điều hòa nƣớc trong nhà, tức là dự trữ nƣớc khi thừa và cung cấp nƣớc khi thiếu, 

đồng thời tạo áp lực để đƣa nƣớc đến các nơi tiêu dùng. Két nƣớc còn làm nhiệm vụ dự trữ 

một phần nƣớc chữa cháy bên trong nhà. 

Hình dạng két nƣớc có thể là hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông. Vật liệu làm két 

bằng gạch, thép tấm hàn,.. Vị trí ở trong nhà, két nƣớc áp lực thƣờng đƣợc đặt bên trong, 

trên mái, sân thƣợng … 

Các thiết bị cho két nƣớc  

 

Hình 12.1.1: Các thiết bị lắp đặt vào két nước  

 

 - Ống dẫn nƣớc lên két (có thể chia nhiều đƣờng), có bố trí van khóa hình caaof cách 

nắp két 0,15 -:- 0,20 m. Đƣờng kính theo tính toán van phao có D < 50mm. 

 - Ống dẫn nƣớc xuống đặt cao hơn đáy két 0,05 -:- 0,1m và có bố trí van một chiều 

(chỉ cho nƣớc xuống và khóa.  

 - Ống tràn để tháo nƣớc khi két đầy quá (van phao bị hỏng) 

 - Ống xả bùn đặt sát đáy két và nối với ống tháo nƣớc tràn, Trên ống có nắp van 

chắn, đóng mở khi cần thiết. Ống có D = 40 -:- 50 mm. 
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 - Ống tín hiệu có D = 15 -:- 20 mm chỉ mức nƣớc trong két nối từ ống tràn đến chậu 

rửa để nhận biết khi nào két đầy quá. 

2. Đọc bản vẽ, triển khai lắp đặt  

Bƣớc 1 Điều kiện lắp đặt: 

Nơi lắp đặt phải có vị trí mặt phẳng. Khi lắp đặt mặt bằng lắp đặt phải đƣợc đảm bảo: 

- Phần chân đế phải đặt trên mặt phẳng cố định. 

- Phải chịu đƣợc tải trọng bồn khi chƣa đầy nƣớc và có hệ số an toàn. 

- Lƣu ý lắp đặt phải tránh các vị trí có thể gây nguy hiểm nhƣ đƣờng điện, cây, lắp 

sát mép tƣờng… 

Bƣớc 2 Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt: 

Các dụng cụ cần chuẩn bị bao gồm: Van phao điện, kìm điện; kìm mỏ vịt, kìm nƣớc, 

cút kép mang sông,Cle, băng tan, tua vít, ốc vít, keo dán (máy hàn nhiệt). Chuẩn bị đầy đủ 

các linh kiện phụ kiện, các dụng cụ hỗ trợ lắp đặt sẵn sàng với vị trí thuận tiện nhất nhƣ Cle; 

tua vít bắt chặt các ốc vít nối các thanh chân; kìm điện, kìm mỏ vịt, kìm nƣớc. 

Bƣớc 3 Đƣa chân vào vị trí định vị: 

Đặt chân nghiêng tự do 2 chân tiếp xúc với mặt phẳng. 

Đặt chân vào bồn ở vị trí thẳng đứng và song song với nhau trên mặt phẳng lắp đặt. 

Bƣớc 4 Khớp bồn với chân đế: 

Khớp bồn với chân đế: 1 tay giữ bồn một tay giữ phần gân đơn ấn nhẹ; sao cho gân 

đơn xập khít đều xung quanh với chân bồn. 

Bƣớc 5 Kiểm tra, xiết chặt lơ ra lơ vào lơ xả: 

Xiết lơ vừa tay Kìm mỏ vịt, kìm nƣớc Kiểm tra và xiết chặt các đầu nƣớc vào, ra, xả 

cạn. Dùng kìm mỏ vịt, kìm nƣớc xoay ngƣợc chiều ren đồng hồ đến chặt ren. 

Bƣớc 6 Khoan lỗ vít nở cố định với nền: 

Đặt chân vào vị trí lấy dấu lỗ vít nở ở đế chân, khoan lỗ chờ theo đánh dấu. Bƣớc 

này cần những dụng cụ sau: Khoan, Vít nở, cle. 

Đánh dấu vị trí các chân cần đặt, dùng mũi khoan bê tông khoan lỗ bắt vít nở cố định 

chân với mặt phẳng tiếp xúc để cố định chân đế với bồn tránh các nguy cơ gây nguy hiểm. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 Câu 1. Nêu cấu tạo của két nƣớc ? 

 Câu 2. Hãy cho biết trình tự lắp đặt két nƣớc ? 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

  

Tên mô đun:  Thực tập  

 Mã mô đun: MĐ 03 

  

 Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí: Trƣớc khi học mô đun này phải hoàn thành tất cả các môn học, mô đun 

trong chƣơng trình đào tạo. 

- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn. 

Mục tiêu mô đun 

+ Về kiến thức: 

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành. 

+ Về kỹ năng:  

 - Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ 

năng làm việc nhóm. 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức 

nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan. 

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất. 
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BÀI MỞ ĐẦU 

1. Phổ biến nội quy, quy định của nhà trƣờng đối với học viên đi thực tập tại 

doanh nghiệp. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thực tập, các quy định của quy đơn vị đến 

thực tập. 

- Có mặt thƣờng xuyên tại cơ sở thực tập. Trong thời gian thực tập, nếu có lý do 

chính đáng cần vắng mặt phải xin phép và chỉ đƣợc đi khỏi cơ sở thực tập khi đã đƣợc 

đồng ý của cơ sở thực tập. 

- Thái độ lịch sự, lễ phép, nhã nhặn với cấp trên và đồng nghiệp. 

- Tác phong nhanh nhẹn, đầu tóc gọn gàng, quần, áo, giày dép bảo hộ lao động 

theo đúng quy định của công ty, nhà máy đến thực tập. 

- Không tranh cãi, đôi co với cấp trên, tuân thủ theo sự phân công sắp xếp của 

đơn vị. 

- Đi thực tập phải tuyệt đối đúng giờ, không đi trễ về sớm. 

- Không đƣợc tự ý nghỉ thực tập mà không xin phép. 

- Không tự động rời bỏ vị trí thực tập, tụ tập đùa giỡn trong giờ thực tập. 

- Nghiêm túc tuân thủ các nội qui lao động và an toàn lao động nơi làm việc. 

- Đoàn kết, năng động, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. 

Ghi chú: Sau khi có danh sách thực tập chính thức, học viên có tên mà không tham 

gia thực tập, tự ý nghỉ thực tập nửa chừng sẽ bị cảnh cáo, cấm thi tốt nghiệp và người học 

phải tự sắp xếp nơi thực tập bên ngoài và đóng các khoản phí và lệ phí theo quy định của 

đơn vị thực tập (nếu có). 

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp. 

- Củng cố lại kiến thức chuyên môn đã học để đi sâu nghiên cứu, thực hành tại 

doanh nghiệp. 

- Trau dồi và rèn luyện kỹ năng mềm nhƣ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc 

nhóm... 

- Tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp để có cách ứng xử và thái độ tác phong 

phù hợp. 

- Hiểu rõ về kế hoạch thực tập (thời gian thực tập, báo cáo thực tập, hỗ trợ từ 

phía nhà trƣờng và doanh nghiệp,…) và đơn vị đến thực tập. 

- Chủ động tiếp cận công việc, sẵn sàng hỗ trợ các anh chị đồng nghiệp để có 

thể hoàn thành các công việc chung, tự khẳng định năng lực bản thân. 
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BÀI 1: CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 

1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động. 

1.1. Quần áo BHLĐ. 

Quần áo BHLĐ đƣợc may bằng vải dày, sợi bông, khi công tác, tay áo phải bỏ 

xuống, cài nút cẩn thận. Quần áo BHLĐ có thể hạn chế một bộ phận hồ quang điện khi 

xẩy ra chạm chập, có thể gây bỏng cho ngƣời công nhân khi đứng quá gần hoặc tạo ra 

một lớp cách điện khi lỡ chạm vào dây dẫn hạ thế… 

1.2. Mũ an toàn. 

Giúp che chở đầu trong trƣờng hợp có va đập, ví dụ nhƣ té từ trên cao xuống, 

vật rơi từ trên xuống hoặc cũng có thể cách điện tốt khi lỡ chạm vào thiết bị hoặc dây 

dẫn còn mang điện hạ thế. 

Mũ an toàn phải có phần lƣới đệm bên trong để giảm lực va đập, khi đội phải 

cài quai cẩn thận để tránh bị rơi mũ nếu bị té. Mũ an toàn sau khi sử dụng phải đƣợc 

cất giữ cẩn thận, để trên giá đỡ chắc chắn, không để rơi, nón phải đƣợc dán tem theo 

quy định hiện hành. 

1.3. Giày vải 

Dùng để bảo vệ chân tránh va đập, gai nhọn… và nhiều vật tƣ, thiết bị có cạnh 

sắc bén. Nó còn giúp tăng cƣờng cách điện từ thân ngƣời đến vật mang điện nếu lỡ 

chạm phải. 

Khi mang dày phải đƣợc chọn đúng số, kích cỡ bàn chân và phải cột dây dày 

cẩn thận, chắc chắn khi làm việc ở dƣới đất hoặc leo lên cao. Khi không sử dụng giày 

phải đƣợc để ngay ngắn, đúng vị trí, nếu bẩn phải giặt sạch. 

1.4. Găng cách điện, ủng cách điện, ghế cách điện 

        Găng, ủng, ghế cách điện giúp tăng cƣờng độ cách điện cho công nhân khi công 

tác, chúng đƣợc chế tạo đặc biệt có độ cách điện thích hợp với từng cấp điện thế. 

Găng, ủng trƣớc khi sử dụng phải kiểm tra bằng cách cuộn tròn từ ống đến các 

đầu ngón tay, đầu ủng hoặc dùng dụng cụ thử găng ủng để bơm hơi vào để xem có bị 

xì hơi không 

        Tuyệt đối không đƣợc dùng sai cấp điện áp cách điện, không dùng sai mục đích: 

găng cách điện dùng bốc vác vật tƣ, ủng cách điện lội sình lầy, ghế cách điện dùng kê 

đồ… 

Các loại găng tay, ủng, ghế cách điện đều phải thử nghiệm đúng định kỳ và 

phải đạt độ cách điện cho phép với từng cấp cách điện thế mới đƣợc phép sử dụng. 

Găng tay, ủng, ghế cách điện khi sử dụng xong phải đƣợc lau sạch sẽ, để nơi 

khô ráo, tránh nơi có nhiệt độ cao có thể làm biến dạng găng, ủng và ghế. 

1.5. Dây da an toàn 

Dây da an toàn giúp công nhân có thể treo mình làm việc trên cao với 02 tay 

đƣợc tự do hoạt động. 

Dây da an toàn phải đƣợc thử nghiệm định kỳ theo đúng quy định. 

Trƣớc khi ra hiện trƣờng công tác, mỗi công nhân phải tự kiểm tra dây an toàn 

của mình xem móc khóa còn tốt không, vòng chữ D để móc khóa còn tốt không, dây 

có bị tƣa hay đứt chỉ may chỗ nào không. Phải thấy thật sự dây còn tốt, đảm bảo an 
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toàn mới đƣợc phép sử dụng. Tự kiểm tra dây bằng cách đeo vào ngƣời rồi quàng vào 

vật chắc chắn ở dƣới đất sau đó chụm chân lại ngã ngƣời ra phía sau 03 lần xem dây 

có hiện tƣợng gì không. Tuyệt đối không đƣợc dùng dây an toàn không còn đảm bảo 

an toàn hoặc qua thử nghiệm định kỳ không đạt yêu cầu. 

Khi sử dụng xong phải cuộn lại và để nơi khô ráo, tránh bụi bặm, tránh dính dầu nhớt, 

không để gần nơi có nhiệt độ cao. Nguồn nhiệt cao có thể làm chùng da, cứng da, dây 

dễ bị nứt. 

1.6. Bút thử điện hạ thế 

Dùng để thử điện hạ thế còn điện hay không, nó phát hiện điện áp trong vỏ cách 

điện ở điện áp dƣới 380V (bút thử điện hạ thế không cho biết giá trị điện áp). 

Khi sử dụng bút thử điện hạ thế, ngƣời phải khô ráo, tránh chạm chập giữa các 

pha. Dùng bút thử điện hạ thế phải thử ở nơi có điện trƣớc.  

Sau khi sử dụng bút xong phải đƣợc cất cẩn thận, tránh va đập mạnh và có thể 

làm nứt bút gây rò điện nguy hiểm. Ngoài ra bút còn phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên 

xem còn có tác dụng hay không (xem đèn còn sáng hay không). 

1.7. Đầu thử điện trung thế 

Dùng để kiểm tra có điện hoặc không điện trên hệ thống lƣới điện cao áp, hạ áp 

(không cho biết giá trị điện áp). Khi đƣờng dây còn mang điện thiết bị sẽ chỉ hiển thị 

bằng đèn sáng hoặc còi kêu hoặc chỉ thị cả hai cùng một lúc. 

Khi sử dụng nó đƣợc gắn vào sào thao tác, sau đó kiểm tra hoạt động của đầu 

thử điện bằng cách thử cảm ứng điện hạ thế (không cần tiếp xúc với phần có điện). 

        Sau khi sử dụng xong phải tháo pin ra, đựng vào trong hộp cẩn thận và để trong 

tủ hoặc nơi thoáng mát, ít bụi bặm, tránh ánh nắng và nơi có nhiệt độ cao. 

1.8. Bộ tiếp đất lƣu động 

Bộ tiếp đất lƣu động là một bộ phận dây đồng trần mềm có tiết diện từ 

25mm
2
 trở lên dùng để đấu tắt giữa các dây pha với nhau chung với dây trung hòa 

hoặc nối xuống đất bằng cọc nối đất chắc chắn, để tạo sự ngắn mạch và đƣa dòng ngắn 

mạch xuống đất nếu đột nhiên đƣờng dây có điện trở lại. 

Việc nối đất chỉ đƣợc thực hiện khi đã cắt điện toàn bộ tuyến dây hoặc khu vực 

cần công tác và đã thử không còn điện bằng bút thử điện phù hợp với cấp điện thế. 

Bộ tiếp đất lƣu động phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên về trƣớc khi ra hiện 

trƣờng và phải đảm bảo tiếp đất chắc chắn. 

Tuyệt đối khi công tác, công nhân không đƣợc làm ngoài phạm vi đã quy định 

trong phiếu công tác và nhất là không đƣợc ra khỏi phạm vi giới hạn bởi các dây tiếp 

đất lƣu động. 

Sau khi sử dụng phải cuộn lại gọn gàng, đựng trong bao vải và để trên giá đỡ 

chắc chắn. 

1.9. Sào tiếp địa 

Sào tiết địa (hay là sào tiếp đất) là loại sào chuyên dùng để thao tác, lắp bộ dây 

tiếp địa. 

Trƣớc khi sử dụng phải kiểm tra đầu móc, độ cứng của thân sào, mặt sào  có bị 

trầy xƣớc, cơ cấu thao tác của sào tiếp địa nhẹ nhàng hay không. Sào phải  đƣợc thử 

nghiệm định kỳ và đảm bảo độ cách điện theo đúng quy định cũng nhƣ độ dài, độ bền 
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cơ cũng phải theo đúng quy định đối với từng cấp điện áp và đảm bảo chắc chắn khi 

thao tác. 

Khi sử dụng xong, phải đƣợc lau chùi sạch sẽ, treo gác lên giá đỡ, tránh xa nơi 

có nguồn nhiệt cao và nơi ẩm thấp. 

1.10. Sào thao tác 

Sào thao tác là loại sào chuyên dùng để thao tác đóng cắt điện. Khi sử dụng kéo 

dài các đốt của sào ra cho đủ để thao tác, nắm chắc sào và thao tác dứt khoát khi có 

lệnh đƣợc thao tác. 

Chế độ bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ đúng quy định đối với sào tiếp địa. 

2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ. 

2.1. Nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các cơ sở sản xuất 

- Nhiệt độ quá cao có thể gây ra đốt cháy nhƣ: hàn hơi, hàn điện… 

- Phản ứng hóa học gây ra: do một vài chất tác dụng với nhau có thể gây ra hiện tƣợng 

cháy nổ. 

- Do điện: khi chất cách điện bị hƣ hỏng, quá tải hay lâu ngày cũ dẫn tới chập điện hay 

dòng điện tăng cao sẽ sinh ra đóng cầu dao khi cháy cầu chì. 

- Do tia bức xạ: bức xạ cũng có thể gây cháy nổ nhƣ tia nắng mặt trời tiếp xúc với 

những hỗn hợp gây cháy có thể tạo nên sức nóng rồi bốc cháy. 

- Do tia lửa sét, hay sét đánh, do áp suất thay đổi… 

2.2. Các phƣơng pháp phòng chống cháy nổ 

- Khi ra khỏi phòng làm việc hoặc không có ngƣời ở nhà phải rút hết các phích 

cắm của các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm điện. Không sử dụng một ổ cắm điện dùng 

chung nhiều thiết bị cùng lúc. 

- Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn 

các chất dễ cháy, nổ phải xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện, phƣơng 

tiện để sẵn sàng dập lửa khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

- Khi hàn, cắt, gia công các kim loại khung sắt trong nhà, kho… có chứa những 

chất dễ cháy phải đƣợc che chắn hoặc di dời đến nơi an toàn, sau đó mới đƣợc tiến 

hành hàn, cắt. 

- Khi sử dụng bếp gas, vận hành phƣơng tiện, thiết bị, bình hơi… phải tuân thủ 

thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Không sang chiết gas trái phép bằng những phƣơng pháp thủ công và sử dụng 

những bình gas cũ kỹ, rỉ sét, không đảm bảo an toàn để chứa gas. 

- Không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép các chất, 

hàng có nguy hiểm về cháy, nổ khi chƣa đƣợc cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy 

và chữa cháy cấp giấy phép. 

- Khi có sự cố rò rỉ khí gas, phải nhanh chóng tiếp cận khóa van bình gas lại, 

tuyệt đối không đƣợc bật mở bất kỳ một thiết bị sử dụng điện nào, kể cả dùng bật lửa, 

đồng thời mở hết các cửa cho khí gas bay ra ngoài. 

- Thi công xây dựng những dự án, công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà 

chƣa có thiết kế đƣợc duyệt về phòng chống cháy và chữa cháy, nghiệm thu và đƣa 

vào sử dụng khi chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy 

và chữa cháy. 
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- Không tự ý tháo gỡ các cột nƣớc chữa cháy đã đƣợc xây dựng ở hai bên lề đƣờng. 

 

 

2.3. Việc cần làm ngay khi xảy ra cháy nổ 

- Khi có sự cố cháy xảy ra thì nhanh chóng gọi điện báo cho lực lƣợng cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy theo số 114. 

- Với đám cháy nhỏ thì đầu tiên phải sơ tán ngƣời ra khỏi khu vực rồi sau đó 

dùng các trang thiết bị tiến hành giải cứu. 

- Với đám cháy lớn (nhà cao tầng): cứu ngƣời bằng cách dùng các biện pháp 

nghiệp vụ trong chữa cháy để cứu ngƣời. 

2.4. Sơ cứu nạn nhân 

- Đầu tiên phải trấn an tinh thần ngƣời bị nạn tránh để ngƣời ta bị hoảng loạn về 

tinh thần. 

- Đối với ngƣời còn tỉnh thì phải làm thao tác sơ cứu tại chỗ. 

- Đối với nạn nhân bất tỉnh phải thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo để 

ngƣời bị nạn thở lại bình thƣờng và nhanh chóng đƣa tới bệnh viện cấp cứu. 

3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện giật. 

Bị điện giật thƣờng sẽ gây ra 2 tác động đối với cơ thể đó là bỏng do nhiệt và gây 

tổn thƣơng cho các mô bên trong. Tổn thƣơng do bỏng có thể dẫn đến hoại tử và làm rối 

loạn những cơ quan khác trong cơ thể. Khi bị điện giật, nạn nhân có nguy cơ suy tim, ngừng 

thở rất cao. Tùy thuộc  vào mức độ tiếp xúc và cƣờng độ dòng điện mà ngƣời bị nạn có thể 

ngất đi sau đó tỉnh lại hoặc rơi vào hôn mê và không có nhịp tim. 

Khi có ngƣời bị điện giật ta phải tìm mọi cách để tách nạn nhân ra khỏi lƣới điện. 

* Trường hợp cắt được mạch điện 

 Tốt nhất là cắt điện từ những thiết bị đóng cắt gần nhất nhƣ công tắc điện, cầu 

dao, cầu chì, máy cắt hoặc rút phích cắm. Khi cắt điện cần lƣu ý chuấn bị nguồn ánh 

sáng thay thế nếu trời tối, nếu nạn nhân ở trên cao thì phải chuẩn bị hứng đỡ khi nạn 

nhân rơi xuống. 

* Trường hợp không cắt được mạch điện. 

 Nếu là mạch điện hạ áp, ngƣời cứu phải đứng trên bàn, gế gỗ, hoặc tấm gỗ khô, 

đi dép hoặc đi ủng cao su để dùng tay kéo nạn nhân ra khỏi mạng điện. Nếu không có 

các phƣơng tiện trên, có thể dùng tay nắm áo quần khô để kéo nạn nhân ra, hoặc có thể 

dùng gậy gỗ, tre khô để gạt dây điện ra khỏi ngƣời nạn nhân hoặc đẩy nạn nhân ra 

khỏi mạng điện. Cũng có thể dùng rìu, kìm có cán cách điện để cắt đứt dây điện. Tuyệt 

đối không trực tiếp chạm vào ngƣời nạn nhân vì nếu chạm vào ngƣời nạn nhân thì 

ngƣời cứu cũng sẽ bị điện giật. 

 Nếu mạch điện điện áp cao thì tốt nhất ngƣời cứu phải có ủng và găng tay cách 

điện. Dùng sào cách điện để gạt nạn nhân ra khỏi mạng điện. Có thể dùng sợi dây kim 

loại một đầu nối đất, ném đầu kia sao cho tiếp xúc cả ba pha của mạng điện để đƣờng 

dây bị cắt điện. 

 Sau khi nạn nhân đƣợc tách ra khỏi lƣới điện, căn cứ vào thể trạng của nạn nhân 

để sử trí cho thích hợp: 

* Trường hợp nạn nhân chưa mất tri giác. 
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 Khi gƣời bị nạn chƣa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim còn đập, thở 

yếu thì phải để nạn nhân ở chỗ thoáng khí, yên tĩnh rồi chăm sóc nạn cho nhân hồi 

tỉnh. Sau đó mời y, bác sỹ hoặc nhẹ nhàng đƣa nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất để 

theo dõi chăm sóc. 

* Trường hợp nạn nhân mất tri giác 

 Khi ngƣời bị nạn mất tri giác nhƣng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì vẫn đặt 

nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời rét thì đặt nơi kín gió), nới lỏng quần áo, 

thắt lƣng, moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra, cho nạn nhân ngửi Amôniac, nƣớc tiểu, 

ma sát toàn thân cho nóng lên và đi mời y bác sỹ đến chăm sóc. 

* Trường hợp nạn nhân đã tắt thở. 

 Nếu ngƣời bị nạn không còn thở, tim ngừng đập, toàn thân co giật giống nhƣ chết thì 

phải đƣa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lƣng, moi rớt dãi ra khỏi miệng 

nạn nhân ra. Nếu lƣỡi nạn nhân thụt vào thì phải kéo ra. Tiến hành hô hấp nhân tạo và hà 

hơi thổi ngạt ngay.  

- Cách thực hiện hô hấp nhân tạo: 

+ Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp. 

 Đặt nạn nhân nằm sấp, một tay đặt dƣới đầu, một tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về 

phía tay duỗi thẳng, moi rớt rãi trong miệng nạn nhân ra và kéo lƣỡi nếu lƣỡi thụt vào. 

 ngƣời cứu chữa ngồi trên lƣng nạn nhân, hai đầu gối quỳ xuống kẹp vào hai bên 

hông nạn nhân, hai bàn tay đặt vào hai bên cạnh sƣờn, hai ngón tay cái để sát sống lƣng rồi 

ấn mạnh cả hai bàn tay xuống bằng cả khối lƣợng của mình và đếm 1-2-3 ( nạn nhân thở ra) 

rồi từ từ thả tay, thẳng ngƣời lên rồi đếm 4-5-6 ( nạn nhân hít vào). Cứ làm nhƣ vậy khoảng 

12 lần trong một phút và làm cho đến khi nạn nhân thở đƣợc hoặc có ý kiến của y, bác sỹ 

mới thôi. Phƣơng pháp này chỉ áp dụng khi có một ngƣời cứu chữa. 

 Ƣu điểm của phƣơng pháp này là khi đặt nạn nhân ở tƣ thế trên, các chất dịch và 

nƣớc míng không theo đƣờng khí quản vào cản trở hô hấp. 

+ Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa: 

 Phƣơng pháp này phảo có hai ngƣời. Đặt nạn nhân nằm ngửa, dƣới lƣng đặt gối 

mềm hoặc quần áo vo tròn lại để dầu hơi ngửa ra, kéo mồm há ra, lấy rớpt rãi trong mồm và 

kéo lƣới ra. Nếu mồm mím chặt thì lấy que cứng cậy ra. Một ngƣời ngồi bên cạnh giữ lƣỡi, 

ngƣời cấp cứu quỳ ở phoá đầu nạn nhân và cầm lấy hai cổ tay nạn nhân, đặt hay tay nạn 

nhân lên lồng ngực và lấy sức ép xuống để nạn nhân thở ra. Sau đó từ từ kéo hai tay nạn 

nhân lê quá đầu cho tới khi chấm đất để nạn nhân hót vào. Làm điều hoà nhƣ thế và đếm 1-

2-3 cho nạn nhân lúc hít vào và 4-5-6 cho nạn nhân lúc thở ra. Cố gắng từ 16 đến 18 lần 

trong một phút và làm cho đến khi nạn nhân thở đƣợc hoặc có ý kiến của y, bác sỹ mới thôi.  

+ Thổi ngạt kết hợp với ấn tim ngoài lồng ngực 

 Đây là phƣơng pháp cứu chữa hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay. Cách thực hiện 

nhƣ sau: 

 Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu hơi nghiêng về phía sau, nới rộng quần áo, thắt lƣng và 

moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra, nếu mồm nạn nhân vẫn mím chặt thì phải dùng cán thìa 

hay que cứng cây miệng nạn nhân ra. Ngƣời cấp cứu dùng một tay nâng gáy, một tay vuốt 

trán ấn xuống để đầu nạn nhân ngửa hẳn về phía trƣớc để cuỗng lƣới không vít kín đƣờng 

hô hấp, đảm bảo cho không khí vào phổi đƣợc dễ dàng. Đặt một miếng vải mỏng che kín 

miệng nạn nhân, ngƣời cấp cứu hít một hơi thật dài, mở miệng nạn nhân và bịt kín mũi nạn 

nhân, áp miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh (với trẻ em thổi nhẹ hơn). Ngực 
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nạn nhân phồng lên. Ngƣời cấp cứu ngẩng đầu lên hít một hơi thứ hai, khi đó nạn nhân sẽ tự 

thở ra do sức đàn hồi của lồng ngực. Tiếp tục làm nhƣ thế với nhịp độ 14 đến 16 lần một 

phút, liên tục nhƣ thế cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh, hơi thở trở lại, môi hồng hào hoặc cho 

đến khi nạn nhân có dấu hiệu chết hẳn. (biểu hiện bằng hiện tƣợng đồng tử giãn to). 

 Song song với hà hơi thổi ngạt phải có một ngƣời khác để làm nhiệm vụ ấn tim 

ngoài lồng ngực. Ngƣời làm nhiệm vụ ấn tim quỳ bên cạnh ngƣời nạn nhân, ngang lồng 

ngực, hai tay chồng lên nhau, đặt lên khu vực quả tim nạn nhân khoảng 2/3 dƣới xƣơng ức 

rồi dùng tất cả sức mạnh thân mình ấn nhanh và mạnh, làm cho lồng ngực nạn nhân bị nén 

xuống 3-4 cm. Sau mỗi lần ấn thì buông tay ra để lồng ngực nạn nhân trở lại bình thƣờng. 

Nhịp độ ấn là khoảng 50 đến 60 lần trên một phút. Điều quan trong là phải kết hợp nhịp 

nhàng hai động  tác với nhau, nếu không động tác này sẽ phản lại động tác kia. Cách phối 

hợp là, cứ mỗi lần thổi ngạt thì ấn tim bốn nhịp. 

 Việc cấp cứu nạn nhân bị điện giật phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi nạn nhân 

xuất hiện sự sống trở lại: Tim bắt đầu đập, hô hấp bắt đầu trở lại bình thƣờng, đồng tử co 

giãn. Nếu thấy nạn nhân tim phổi vẫn còn hoạt động yếu thì phải tiếp tục cấp cứu thêm 10-

15 phút nữa để giúp tim phổi nạn nhân hoàn toàn bình phục, sắc  mặt hồng hào. 

 Việc cấp cứu ngƣời tai nạn điện giật là một công việc khẩn cấp, càng nhanh 

càng tốt. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà chủ động phƣờng pháp cấp cứu cho thích hợp. 

Phải hết sức bình tĩnh và kiên trì để cấp cứu chi đến khi có ý kiến quyết định của y, 

bác sỹ. 

4. Tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các 

vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi học viên đến thực tập. 

- Tìm hiểu khái quát về hệ thống quản lý của công ty, đơn vị đến thực tập. 

- Tìm hiểu cách thức tổ chức, điều hành của đơn vị.  

 

 

BÀI  2: THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP 

 

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá 

trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                     

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                   

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn ngành Điện công 

nghiệp  
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BÀI 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP 

 

Mỗi học viên sau khi đi thực tập tại cơ sở phải nộp một quyển báo cáo thực 

tập viết tay hoặc đánh máy để làm cơ sở đánh giá quá trình thực tập, bao gồm các 

trang sau: 

 1. Trang bìa: (theo mẫu) 

 2. Trang lời cảm ơn. 

 3. Trang mục lục. 

 4. Các trang nội dung báo cáo gồm các phần: 

- Phiếu thực tập có nhận xét của cán bộ hƣớng dẫn và có xác nhận của cơ sở 

nơi học sinh, sinh viên thực tập. 

- Nội dung báo cáo cần thể hiện rõ nội dung đƣợc thực tập tại các cơ sở và 

phải đƣợc thông qua giáo viên hƣớng dẫn.  

- Kết quả đạt đƣợc qua đợt thực tập 

 + Những nội dung lý thuyết nào đã đƣợc củng cố. 

 + Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi đƣợc. 

 + Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ đƣợc. 

 + Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập.  

Yêu cầu về trình bày (nếu đánh máy): 

- Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Time New Roman, size 13. 

- Trình bày mạch lạc, xúc tích không có lỗi chính tả. 

 - Số trang không quá 20. 

 - Yêu cầu đóng bìa theo mẫu quy định. 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC TẬP  
 

 

 

Cơ sở thực tập:......................................... 

GVHD tại cơ sở:......................................... 

GV HD viết báo cáo: .................................. 

Họ và tên học viên :................................... 

Lớp: .......................... Năm học:.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lào Cai, tháng     năm 20... 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Phan Đăng Khải – Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, điện nƣớc - Nhà xuất bản giáo dục. 

2. Giáo trình Đo lƣờng điện – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. 

3. An toàn điện – Nhà xuất bản Giáo dục. 

4. Thiết bị điện gia dụng – Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. 

 


