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Chương 5 
CÁC LOẠI ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 

 
5.1. Ống gang  
 

5.1.1. Vật liệu và phương pháp chế tạo 
a. Vật liệu chế tạo 
Ống gang là loại ống đã và đang được sử dụng rất phổ biến trong các công 

trình cấp thoát nước. 
Vật liệu để chế tạo ống gang là gang. Gang là hợp kim của sắt và cacbon với 

hàm lượng các bon 2,14%<C<6,67%. Ngoài ra trong gang còn chứa các nguyên tố 
khác như Si, Mn, S, P.v.v... Do hàm lượng cacbon cao nên gang cứng, giòn nhưng 
có nhiệt độ nóng chảy thấp và dễ đúc. Đây là tính chất quan trọng của gang nhằm 
đảm bảo cho quá trình nấu chảy và tạo hình các loại ống, phụ tùng nối ống xảy ra 
dễ dàng. 

Gang gồm 2 loại là gang trắng và gang xám. 
Gang trắng có hầu hết cacbon ở dạng liên kết Fe3C, tổ chức Xêmentic có 

nhiều trong loại gang này vì vậy mặt gãy của gang có màu trắng. Gang trắng rất 
cứng và giòn, tính cắt gọt kém, chỉ dùng để chế tạo các chi tiết máy cần tính chống 
mài mòn cao. 

Để chế tạo các loại ống, phụ tùng từ gang trắng người ta phải tiến hành nhiệt 
luyện chúng. Khi nhiệt luyện thì thành phần Fe3C trong gang trắng sẽ phân huỷ tạo 
nên graphit ở dạng cụm, loại gang này được gọi là gang dẻo. 

Gang dẻo có ký hiệu như sau:  
Phần chữ: GZ. 
Phần số chỉ thứ tự độ bền kéo và độ bền nén (N/mm2) 
Nhóm số chỉ thứ tự độ bền kéo và độ bền nén 
Ví dụ: gang có kí hiệu GZ 220-430 là loại gang xám có độ bền kéo σk=210 

N/mm2 và độ bền nén σn=400 N/mm2. 
Gang dẻo có độ bền và tính dẻo lớn, thường được dùng để chế tạo những sản 

phẩm thành mỏng như các loại ống cấp thoát nước. Loại gang này có giá thành cao 
vì khó đúc và thời gian ủ kéo dài. 

Gang xám có hầu hết cacbon ở dạng graphit dạng tấm. Nhờ có graphit nên 
mặt gãy có màu xám. Graphit có độ bền cơ học kém, nó làm giảm độ bền các cấu 
trúc bên trong kim loại do đó đó gang xám có cường độ chịu kéo, độ dẻo thấp 
nhưng có cường độ chịu nén, khả năng chịu mài mòn cao, đặc biệt có tính đúc tốt. 
Đây chính là loại gang thông dụng nhất dùng để chế tạo các loại đường ống và phụ 
tùng cấp thoát nước. 

Theo TCVN 1659:75 thì kí hiệu gang xám gồm hai phần 
Phần chữ cái chỉ loại gang: GX:gang xám  
Nhóm số chỉ thứ tự độ bền kéo và độ bền nén 
Ví dụ: GX 210-400 thì đây là loại gang xám có độ bền kéo σk=210 N/mm2 và 

độ bền nén σn=400 N/mm2. 
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Khi nấu chảy gang xám đồng thời dùng phương pháp biến tính đặc biệt người 
ta sẽ thu được loại gang có cấu trúc graphit hình cầu thu nhỏ, loại gang này gọi là 
gang cầu. 

Theo TCVN 1659:75 ký hiệu gang cầu gồm hai phần 
Phần chữ cái chỉ loại gang GC: Gang cầu. 
Nhóm số chỉ thứ tự độ bền kéo và độ dãn dài tương đối. 
Ví dụ: GC 42 - 12: loại gang xám có độ bền kéo σk = 420N/mm2 và độ giãn 

dài tương đối δ = 12%. 
Gang cầu có tính đúc, độ chịu va đập khá cao. Đặc biệt có độ dẻo lớn, tính 

chất cơ học xấp xỉ gần bằng thép nhóm CI, CII. Đây là loại gang đang được sử 
dụng phổ biến để chế tạo các loại ống cấp thoát nước. 

b. Phương pháp chế tạo 
Ống gang thường được sản xuất bằng phương pháp ly tâm, phương pháp rót 

thẳng đứng liên tục, đúc bằng khuôn cát. 
Nếu các ống gang không có lớp bảo vệ bên trong thì sau một thời gian dài tiếp 

xúc với nước, đặc biệt là hàm lượng của chất khử khuẩn Clo dư trong nước, hoặc 
khi nước máy nhiễm mặn sẽ làm cho quá trình ôxy hoá mặt trong của ống tăng 
nhanh, tạo nên một lớp rỉ xốp ở lòng ống, gây nên hiện tượng nước đục. Vì vậy, 
sau khi sản xuất trong nhà máy, để chống lại hiện tượng ăn mòn người ta phủ mặt 
trong và mặt ngoài của thành ống một lớp bi tum hoặc phun lớp vữa xi măng lên 
mặt trong thành ống còn mặt ngoài thành ống được tẩm một lớp bitum. 

Hiện nay một số cơ sở sản xuất như Công ty Mai Động (Hà Nội), Tân Long 
(Hải Phòng), Đài Việt (Đồng Nai) thường dùng 2 phương pháp phổ biến nhất là 
công nghệ đúc ly tâm ống gang cầu sử dụng lớp lót khuôn bằng cát (theo công 
nghệ của Đài Loan) và sử dụng khuôn kim loại và làm nguội bằng nước (theo công 
nghệ của châu Âu, Mỹ), đây là những công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hóa cao 
hơn, chất lượng sản phẩm tốt và đẹp hơn, được thị trường ưa chuộng. 

Ngoài công ty Mai Động (Hà Nội), cuối năm 2007 Công ty Thanh Hà sẽ hoàn 
thành Nhà máy sản xuất ống gang cầu, công suất 20.000 tấn/năm,   

Các ống gang được sản xuất ở các dạng một đầu trơn, một đầu loe, nối bằng 
mặt bích hoặc bằng gioăng cao su. 

Đường kính qui ước chung của ống gang là D=50÷1200, chiều dài 
L=2000÷7000, áp lực công tác 6÷10at (phụ thuộc vào chiều dày của thành ống). 

Nước ta hiện nay đã sản xuất các loại ống gang cầu có D =50÷600mm, chiều 
dài L=2000÷5000 mm và chịu được áp lực 6at (phụ thuộc vào chiều dày của thành 
ống). 

 
Hình 5-1: Ống gang miệng bát 
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5.1.2. Phân loại 
a. Ống gang xám loại miệng bát  
Thường có các loại ống với chiều dài 4m; 4,5m; 5m. ( hình 5-1 và bảng 5-1) 

                                                                               Bảng 5-1 
Kích thước 

danh nghĩa (Dtr) 
Đường kính 
ngoài (Dn) Chiều dày (S) Khối lượng 1m dài 

(kg) 
80 98 8,1 18,4 

100 118 8,3 20,8 
150 170 9,2 33,7 
200 222 10,1 48,8 
250 274 11 65,9 
300 326 11,9 85,2 
350 378 12,8 106,5 
400 429 13,8 130,5 
500 532 15,6 183,5 
600 635 17,4 277,8 

 
b. Ống gang cầu loại miệng bát 
Thường có các loại ống với chiều dài 4m; 4,5m; 5m; 6m (bảng 5-2) 

                                                                                                Bảng 5-2 
Kích thước 

danh nghĩa (Dtr) 
Đường kính 
ngoài (Dn) Chiều dày (S) Khối lượng 1m (kg) 

100 118 6,1 15,1 
150 170 6,3 22,8 
200 222 6,4 30,6 
250 274 6,8 40,2 
300 326 7,2 50,8 
350 378 7,7 63,2 
400 429 8,1 75,5 
500 532 9 104,3 
600 635 9,9 137,3 

 
c.Ống gang xám loại mặt bích và gioăng cao su 
(hình 5-2, hình 5-3 và bảng 5-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Hình 5-2: Liên kết ống gang xám mặt bích 

 
 

Hình 5-3: Gioăng cao su 
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                                                                                                               Bảng 5-3 

Các kích thước (mm) Kích thước gioăng 
cao su (mm) Bu lông 

Dtr Dng B D1 D2 D3 D4 
Số 

lượng 
Đường kính 

(mm) 
50 65 20 125 165 54 102 4 16 
75 91 22 160 200 80 138 4 16 
100 117 22 180 220 105 158 4 16 
125 143 24 210 250 130 188 8 16 
150 169 24 240 285 156 212 8 20 
200 221 26 295 340 206 268 8 20 
250 273 28 350 395 256 320 12 20 
300 325 28 400 445 306 370 12 20 
350 376 30 460 505 356 430 16 20 
400 428 32 510 565 406 482 16 22 
450 480 32 565 615 456 530 20 22 
500 532 34 620 670 506 585 20 22 
600 636 36 725 780 606 685 20 27 
700 740 40 840 895 710 800 24 27 
800 864 44 950 1005 810 905 24 30 
900 952 46 1050 1115 910 1005 28 30 

1000 1060 50 1160 1230 1010 1115 28 30 
 
5.1.3.Yêu cầu kỹ thuật   
a. Yêu cầu về độ sai lệch cho phép 
Theo TCVN 2942:1993 (ISO 2531-K9 1998(E)), sai lệch cho phép của ống 

và phụ tùng bằng gang được qui định như sau: 
Sai lệch cho phép đối với chiều dài:  
Được qui định theo bảng 5-4. 

                                                                                                                    Bảng 5-4 

Dạng vật đúc Đường kính qui ước, 
Dqư , (mm) 

Sai lệch cho 
phép 

-Ống miệng bát Cho tất cả đường kính ± 20 
Tới và cả 450 ± 20 -Phụ tùng nối ống miệng bát, ống mặt 

bích Trên 450 ± 20 
- 30 

-Ống mặt bích và phụ tùng mặt bích Cho tất cả đường kính ± 10 
 

 Sai lệch cho phép đối với chiều dày: 
Được qui định theo bảng 5-5. 
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Bảng 5-5 
Dạng vật đúc Kích thước Sai lệch cho phép, mm 

Chiều dày thành - (1+ 0,05S) -Ống Chiều dày mặt bích ± (2 + 0,05b) 
Chiều dày thành - (2 + 0,05S) -Phụ tùng Chiều dày mặt bích ± (3 + 0,05b) 

 
Trong đó: 

- S: chiều dày chuẩn thành ống, mm 
- b: chiều dày chuẩn của mặt bích, mm 

Sai lệch cho phép đối với đường kính:  
Được qui định ở bảng 5-6 

Bảng 5-6 

Kích thước Đường kính qui ước 
Dqư, mm 

Sai lệch cho phép 
mm 

-Đường kính ngoài Tất cả đường kính ± (4,5 + 0,0015Dqư) 
-Đường kính trong của bát Tất cả đường kính ± ( 3 + 0,001Dqư ) 
 

Sai lệch cho phép đối với khối lượng : 
Được quy định theo bảng 5-7 

Bảng 5-7 
Dạng vật đúc Sai lệch cho phép 

1-Ông 
2-Phụ tùng (không kể các loại ở dưới mục 3 ) 
3-Phụ tùng ống nối có số nhánh lớn hơn một và 
phụ tùng không tiêu chuẩn 

± 5 
±  8 
± 12 

 
 

Khi tính khối lượng, lấy khối lượng riêng của gang đúc là 7150 kg/m3 

b.Yêu cầu về ngoại quan 
Độ cong: 
Trên chiều dài 1m tại bất cứ đoạn nào của ống, độ cong không được lớn hơn: 
3,5 mm đối với ống có Dqư đén 200 mm 
2,5 mm đối với ống có Dqư trên 200 đến 300mm 
1,25 mm  đối với ống có Dqư  trên 300 mm 
Độ vuông góc: 
Mặt đầu của đường ống và phụ tùng cũng như mặt đầu của bích phải vuông 

góc với trục của ống và phụ tùng. Sai lệch về độ vuông góc không được quá 0,5o 
Tính chất bề mặt:  
Bề mặt phía trong và ngoài cần sạch sẽ, nhẵn, không có khuyết tật ảnh hưởng 

đến độ bền, độ kín. Cho phép có những vị trí cát cháy cục bộ, nhưng chiều dày của 
lớp này không quá 2 mm. Ống và phụ tùng phải được quét bitum. Trên bề mặt phải 
sạch, nhẵn, không có vết nhăn. Bitum không được tan trong nước, không tiết ra 
mùi khó chịu, không chảy ở nhiệt độ to <+60oC . 
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Trên mỗi ống phải có ký hiệu, tên cơ sở sản xuất, năm sản xuất, kích thước cơ 
bản.  

c. Yêu cầu về tính chất cơ học 
Độ cứng: 
Ống và phụ tùng phải được chế tạo bằng gang xám và dễ gia công cơ, độ 

cứng bề mặt không vượt quá 230HB và độ cứng giữa mặt cắt của chiều dày vật đúc 
không vượt quá 215HB. 

Độ bền: 
Độ bền kéo ống và phụ tùng phải theo quy định ở bảng 5-8 

Bảng 5-8 

Dạng đúc Đường kính quy 
ước Dqư mm Dạng thử Giới hạn bền nhỏ 

nhất, N/mm2 
Đến 300 Kéo vòng ống 400 

Trên 300 đến 600 Kéo mẫu thử 
trên máy thử 200 Ống đúc li tâm 

trong khuôn kim 
loại Trên 600 Kéo mẫu thử 

trên máy thử 180 

Đến 300 250 Ống đúc bán 
liên tục trong 

khuôn kim loại Trên 300 
Kéo mẫu thử 
trên máy thử 200 

Đên 600 Ống đúc li tâm 
trong khuôn cát Trên 600 

Kéo mẫu thử 
trên máy thử 180 

Ống và phụ tùng 
đúc đứng trong 

khuôn cát 

Tất cả đường 
kính Kéo thử mẫu đúc 140 

 
Trị số áp suất thử thủy lực: 
Trị số áp suất thử thủy lực phải thỏa mãn qui định ở các bảng sau: 

Đối với ống miệng bát đúc li tâm: theo bảng 5-9 
 

Bảng 5-9 
Áp suất thử, N/cm2 Đường kính quy 

ước Dqư mm Cấp LA Cấp A Cấp B 
Đến 600 350 350 350 
Trên 600 150 250 250 

 
Đối với ống đúc đứng: theo bảng 5-10 

Bảng 5-10 
Áp suất thử, N/cm2 Đường kính qui 

ước, mm Cấp A Cấp B 
Đến 600 200 250 
Trên 600 150 200 

 
 Đối với ống và phụ tùng khác: theo bảng 5-11 
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Bảng 5-11 

Dạng vật đúc Đường kính qui ước 
mm 

Áp suất thử, 
N/cm2 

Đến 600 250 -Ống mặt bích và phụ tùng. Trên 600 200 
-Ống và phụ tùng mặt bích không có 
nhánh, hoặc có nhánh có đường kính 
không lớn hơn một nửa đường kính 
ống chính. 

Trên 600 
đến 1000 150 

-Phụ tùng có nhánh có đường kính lớn 
hơn một nửa đường kính ống chính. Trên 600 đến 1000 100 

 
5.1.4. Ưu nhược điểm 
Ống gang có nhiều ưu điểm như: độ bền cao, khả năng chống xâm thực tốt 

hơn ống thép, việc giải quyết phụ tùng nối ống dễ dàng vì được sản xuất hàng loạt 
trong công xưởng với nhiều chủng loại khác nhau. 

Bên cạnh những ưu điểm trên thì ống gang cũng có những nhược điểm nhất 
định như: khả năng chịu tác dụng của tải trọng động kém hơn ống thép, tốn nhiều 
kim loại hơn ống thép, nặng nên gây khó khăn khi vận chuyển và thi công. Khi 
đường ống bị phá hoại thường vỡ ra những mảnh lớn (đặc biệt là ống gang xám) 
gây tổn thất nước trong mạng lưới cấp hoặc ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường 
trong mạng lưới thoát đặc biệt trên những tuyến có đường kính lớn.  

 
5.1.5. Phạm vi sử dụng 
Do có những ưu nhược điểm như trên nên ống gang được sử dụng rộng rãi 

nhất để xây dựng mạng lưới cấp nước bên ngoài, đồng thời loại ống này cũng được 
sử dụng cho mạng lưới thoát nước. 

 Hiện nay người ta thường sử dụng loại ống này với các cỡ đường kính vừa và 
nhỏ (D≤600).Với đường kính lớn người ta thường sử dụng loại ống gang dẻo và 
ống thép.  

 
5.1.6. Bảo quản và vận chuyển  
Khi bảo quản không được để lẫn với hoá chất ăn mòn, không xếp cao quá 3m 
Khi vận chuyển có thể sử dụng các phương tiện thông thường 
 
 

 

5.2. Ống thép 
5.2.1. Vật liệu và phương pháp chế tạo 
a. Vật liệu chế tạo 
Ống thép được chế tạo từ các loại thép hợp kim. Thép hợp kim là loại thép có 

chứa một lượng thành phần các nguyên tố kim loại thích hợp để thay đổi cấu trúc 
và tính chất của thép, đó là các nguyên tố : Cr, Ni, Mn, Si, W, V, Mo, Ti, Cu. Mặc 
dù có giá thành cao hơn thép cacbon nhưng loại thép này có nhiều tính chất quý 
như độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt hơn, độ dãn nở vì nhiệt nhỏ. 



 86

b. Phương pháp chế tạo  
Ống thép thường được chế tạo theo phương pháp đúc nguyên (chịu áp lực 

cao) và hàn điện cuốn tấm thép dọc theo chiều dài ống (chịu được áp lực thấp hơn). 
  
5.2.2. Phân loại 
Theo tính chất của ống có 2 loại là ống thép tráng kẽm và ống thép không rỉ 

(Ống thép đen). Các loại ống thép thường được sản xuất theo kiểu hai đầu đều trơn 
hoặc một đầu trơn, một đầu loe. Đường kính: D=15÷600 mm, chiều dài L=5÷20 m, 
chịu được áp lực P=6÷10 at. Loại ống đúc phi tiêu chuẩn (ống dài từ 5-9m) gồm có 
các loại ống: Đường kính(mm)/ Độ dày (mm) như sau:  

27/3; 27/3,5; 27/4; 34/3,5;  34/4; 34/4,5; 42/3,5; 42/4; 49/3,5; 49/4; 49/4,5; 
49/5; 60/4; 60/4,5; 60/5; 76/4,5; 76/5; 90/5; 90/5,5; 90/6; 114/6. 

Loại ống đúc tiêu chuẩn (ống dài 6m gồm có các loại ống: Đường kính(mm)/ 
Độ dày (mm)) như sau:  34/3,5; 42/3,5; 49/3,5; 60/4; 76/4,5; 90/4,5; 168/7,11. 

 
5.2.3. Yêu cầu kỹ thuật 
a. Ống thép tráng kẽm  
Ống thép tráng kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985. Chiều dài 

ống 6 mét/cây. Có các cỡ đường kính 15-100. Ống có ren hai đầu và bịt nhựa để 
bảo vệ đầu ren. Yêu cầu kỹ thuật theo bảng 5-12 

Bảng 5-12 
Kích thước tiêu 

chuẩn (mm) 
Chiều dày 

(mm) 
Đường kính 
ngoài (mm) Trọng  lượng (kg/m) 

1.9 21 - 21.4 0.913 15 2.6 21.1 - 21.7 1.22 
2.1 26.4 - 26.9 1.281 20 2.6 26.6 - 27.2 1.57 
2.3 33.7 - 33.8 1.790 25 3.2 33.4 - 34.2 2.43 
2.3 41.9 - 42.5 2.293 32 3.2 42.1 - 42.9 3.13 
2.5 47.8 - 48.4 2.851 40 3.2 48 - 48.8 3.61 
2.6 53.6 - 60.2 3.744 50 3.6 59.8 - 60.8 5.1 
2.9 75.2 - 76.0 5.319 65 3.6 75.4 - 76.6 6.55 
2.9 87.9 - 88.7 6.277 80 4.0 88.1 - 89.5 8.54 
3.5 113 - 113.9 9.74 100 4.5 113.3 - 114.9 12.50 

 
b. Ống thép đen 
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Ống thép đen cỡ lớn sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985. Ống có chiều 
dài 5,5 -11 mét / cây, có các cỡ đường kính từ 125mm đến 600mm không có ren 
hai đầu. 

Yêu cầu kỹ thuật theo bảng 5-13. 
Bảng 5-13 

Kích thước tiêu 
chuẩn (mm) Chiều dày (mm) Đường kính ngoài 

(mm) 
Trọng  lượng 

(kg/m) 
125 3.96 141.3 13.41 
125 6.55 141.3 21.77 
150 5.56 168.3 22.31 
150 7.11 168.3 28.26 
200 4.78 219.1 25.26 
200 5.16 219.1 27.22 
200 5.56 219.1 29.28 
200 6.35 219.1 33.31 
200 8.18 219.1 42.55 
250 6.35 273.0 41.75 
250 7.09 273.0 46.49 
300 7.92 323.9 61.69 
300 8.00 323.9 62.32 
350 7.14 355.6 61.35 
350 7.92 355.6 67.90 
400 8.74 406.4 85.71 
400 9.52 406.4 93.17 
500 10.31 508.0 126.53 

 
5.2.4 Ưu nhược điểm 
Ống thép chịu được áp lực cao và tác dụng của lực động tốt, chi phí kim loại 

ít do bề dày thành ống mỏng, ít mối nối do chiều dài ống lớn, xây dựng lắp ráp đơn 
giản dễ dàng 

Tuy nhiên, ống thép có khả năng chống xâm thực kém nên phải có biện pháp 
bảo vệ ống khỏi bị ăn mòn. 

 
5.2.5. Phạm vi sử dụng 
Ống thép thường được dùng trong hệ thống cấp nước. Chúng được sử dụng để 

lắp đặt các tuyến ống dẫn áp lực cao, cho mạng lưới cấp nước bên ngoài. Phạm vi 
sử dụng chung là ống đặt trong những điều kiện yêu cầu khả năng chịu tải trọng 
động và lực uốn lớn. Ví dụ: khi tuyến ống đặt trong các vùng đất có lỗ hổng lớn, 
hoặc vùng chịu ảnh hưởng của động đất, các đoạn ống đi qua cầu, cầu vượt.  

Ống thép tráng kẽm được dùng cho mạng cấp nước thông thường và các ứng 
dụng khác. 

Ống thép đen có khả năng chịu lực cao, chống ăn mòn tốt, độ giãn nở thấp 
nên được dùng phổ biến kể cả cho hệ thống cấp nước nóng. 
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5.2.6. Ăn mòn kim loại và biện pháp chống ăn mòn 
a.Khái niệm 
Ăn mòn kim loại  là sự phá hủy kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi 

trường xung quanh. Đó là một quá trình hóa học hay quá trình điện hóa trong đó 
kim loại bị ôxi hóa thành ion của nó. Hiện tượng ăn mòn diễn ra thường xuyên, 
liên tục gây nhiều tác hại đến nền kinh tế. 

b.Các dạng ăn mòn 
Ăn mòn hóa học 
Dạng ăn mòn hóa học xảy ra khi kim loại đặt trong môi trường khí hay trong 

chất lỏng có tác dụng ăn mòn trực tiếp kim loại. Ở nhiệt độ càng cao thì tốc độ ăn 
mòn hóa học xảy ra càng nhanh. 

Ăn mòn điện hóa học 
Sự ăn mòn này xảy ra khi có sự tạo thành các pin điện trong kim loại.   
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn điện hóa bao gồm: 
Ôxi và nước là những tác nhân quan trọng trong việc gây ra hiện tượng ăn 

mòn kim loại. Ngoài ra còn những yếu tố khác cũng có ảnh hưởng lớn đến tốc độ 
ăn mòn, đó là các tạp chất có trong kim loại như cacbon, các kim loại kém hoạt 
động, các oxit, các muối sunfua...Các kim loại nguyên chất ít bị rỉ hơn các kim loại 
chứa tạp chất. Nước biển, môi trường có khí SO2, NO2 cũng là những tác nhân gây 
ăn mòn đáng kể, bên cạnh đó sự gia công kim loại cũng là nguyên nhân làm cho 
kim loại bị ăn mòn nhiều hơn,  ví dụ khi ta uốn cong một thanh hay một ống kim 
loại thì ở đó các nguyên tử kim loại sẽ “hoạt động”  hơn và hình thành vùng anot, ở 
những vị trí này kim loại bị ăn mòn trước. 

c.Biện pháp chống ăn mòn 
Để bảo vệ kim loại, hạn chế sự ăn mòn ngưòi ta có thể áp dụng các biện pháp 

như: Phương pháp điện hóa, phương pháp biến đổi hóa học lớp mặt và phương 
pháp phủ. Trong công nghệ đường ống thường áp dụng phương pháp phủ là chủ 
yếu.  

Có thể phủ kim loại cần bảo vệ bằng các kim loại khác không bị rỉ hoặc phủ 
một lớp phi kim loại. 

Phủ kim loại cần bảo vệ bằng các kim loại khác không bị rỉ, bao gồm các 
phương pháp cụ thể như sau: 

Phương pháp nóng chảy: Thường sử dụng kẽm (Zn), thiếc (Sn) để phủ, thiếc 
được nung nóng ở nhiệt độ t°=450÷800°C còn kẽm thì được nung nóng ở nhiệt độ 
t°=270÷300°C sau đó nhúng các chi tiết, thiết bị cần phủ vào. Chiều dày lớp phủ 
thường từ 0,06÷0,13mm. Phương pháp này thường được áp dụng để chống ăn mòn 
cho đường ống cấp nước. Nhược điểm cơ bản của phương pháp nóng chảy là 
không điều chỉnh được chiều dày lớp phủ vì vậy tiêu tốn nhiều kim loại, mặt khác 
còn ảnh hưởng đến cơ tính của chi tiết cần mạ. Chính vì những lý do này nên 
phương pháp này ít được sử dụng.  

Phương pháp mạ: Ví dụ: dùng Crôm (Cr) để mạ, chi tiết cần mạ được gắn ở 
cực âm (catốt) và kim loại nguyên chất (Crôm) dùng để mạ gắn ở cực dương 
(Anốt). Phương pháp này khống chế được chiều dày lớp mạ, không ảnh hưởng đến 
cơ tính của chi tiết cần mạ. Ngoài tác dụng chống ăn mòn phương pháp này còn có 
tác dụng trang trí làm đẹp cho các thiết bị. 
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Phương pháp phun: là phương pháp mà ta tiến hành dùng dụng cụ chuyên 
dùng để phun lên bề mặt chi tiết cần mạ một lớp kim loại nóng chảy. Chất phun là 
một dây kim loại được lắp vào một súng phun, dây kim loại được đốt nóng bằng 
khí hoặc bằng điện, các hạt kim loại nóng chảy sẽ phun vào bề mặt chi tiết đường 
ống hoặc thiết bị và lớp kim loại này cần được bảo vệ bởi một luồng khí nén có áp 
suất cao, các hạt kim loại này bắn ra và bám chặt vào bề mặt chi tiết hoặc thiết bị 
cần mạ. Phương pháp này thường được sử dụng cho các chi tiết có tiết diện bề mặt 
lớn. 

Phương pháp cán dính: Dùng một lớp kim loại mỏng đặt lên trên bề mặt vật 
liệu cần phủ và tiến hành cán ép mạnh tạo độ dính (tương tự như hàn áp lực). 

Nếu bảo vệ kim loại bằng cách phủ lớp phi kim loại thì thường sử dụng sơn, 
chất dẻo, vécni, dầu, mỡ. 
 

5.3. Một số loại ống hợp kim khác 
5.3.1. Ống hợp kim đồng 
a. Nguyên liệu chế tạo ống hợp kim đồng 
Hợp kim đồng gồm 2 loại là đồng thau và đồng thanh 
Đồng thau là hợp kim của đồng và kẽm, thành phần kẽm trong đồng thau 

không quá 45%. 
Đồng thanh là hợp kim của đồng có pha thêm thiếc, nhôm, kẽm, silic, crôm. 
Ngoài hai hợp kim truyền thống nêu trên ngày nay người ta còn tạo ra hợp 

kim của đồng với niken, nhôm, vàng và một số kim loại khác. 
Các hợp kim này có độ bền cao, tính đúc, tính cắt gọt tốt. 
b.Ống đồng và ống hợp kim đồng 
Ống đồng là loại ống có khả năng chống ăn mòn tốt, rất bền. Loại ống này 

thường dùng làm ống dẫn nước ở nhiệt độ cao. 
Ống hợp kim đồng thường dùng là hỗn hợp của đồng với niken. 
Ống hợp kim đồng có khả năng chống mài mòn tốt, nhất là khi hàm lượng 

Cu=90% và Ni=10%. Tuy nhiên nếu trong môi trường xâm thực có ôxi và khí CO2 
thì loại ống này lại bị ăn mòn. Khi hàm lượng Cu=70% và Ni=30% thì ống chịu 
được trong môi trường nước biển. Loại ống này thường dùng làm ống dẫn nước 
mặn hoặc nước biển. 

 
5.3.2. Ống hợp kim nhôm 
Hợp kim nhôm được chia ra 2 loại theo công dụng là hợp kim nhôm đúc và 

hợp kim nhôm gia công áp lực. Hợp kim nhôm gia công áp lực được sản xuất ra 
dưới dạng tấm mỏng, băng dài, các thỏi định hình, dây nhôm và ống nhôm. Hợp 
kim nhôm này có thể rèn, dập, cán ép.  

Ống hợp kim nhôm nhẹ, bền, thích hợp cho hệ thống làm lạnh nhưng kỹ năng 
gia công phức tạp. 

 
5.4. Ống bê tông cốt thép  
5.4.1. Vật liệu và phương pháp chế tạo 
a. Vật liệu chế tạo 
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Xi măng dùng cho sản xuất ống bê tông là xi măng pooclăng (PC) theo tiêu 
chuẩn TCVN 2682: 1999 hoặc xi măng pooclăng hỗn hợp (PCB), theo tiêu chuẩn 
TCVN 6260:1997; cũng có thể sử dụng các loại xi măng khác, nhưng phải phù hợp 
với các tiêu chuẩn tương ứng. 

Cát dùng cho sản xuất ống bê tông có thể là cát tự nhiên hoặc cát nghiền, 
nhưng phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông. 

Đá dăm, sỏi hoặc sỏi dăm dùng để sản xuất ống bê tông phải phù hợp với tiêu 
chuẩn cốt liệu cho bê tông. ngoài ra chúng còn phải thoả mãn các quy định của 
thiết kế. 

 Nước trộn và bảo dưỡng ống bê tông cần thoả mãn yêu cầu kỹ thuật của 
TCVN 324: 2004 

Yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia theo tiêu chuẩn TCVN 325: 2004 
Cốt thép dùng cho sản xuất ống bê tông phải phù hợp với các tiêu chuẩn 

tương ứng sau (bảng 5-14) 
Bảng 5-14 

Loại cốt thép Tiêu chuẩn kỹ thuật 

-  Thép cốt bê tông, TCVN 1651:1985, hoặc TCVN 6285:1997 
và ISO 6935 - 1 

-  Mối hàn thép TCVN 5400:1991 
-  Lưới hàn thép TCVN 6286:1997 
-  Thép kết cấu TCVN 5709:1993 

 
Cốt thép được bố trí thành các vòng tròn đồng tâm hoặc ở dạng đường xoắn 

ốc liên tục. Thép dọc là các thanh cấu tạo. Cốt thép có thể bố trí thành một lớp 
hoặc hai lớp. Cốt thép cũng có thể sản xuất  sẵn ở dạng khung kết cấu. Liên kết giữa 
các thanh bất kỳ được thực hiện bằng cách hàn hoặc buộc. Cốt thép ở vị trí thành miệng 
ống bê tông hoặc ở vị trí bờ hốc của khớp nối phải được bố trí ở dạng thanh liên tục. 
Khoảng cách giữa các vòng cốt thép đồng tâm không được nhỏ hơn kích thước 
Dmax của cốt liệu lớn cộng thêm 5 mm    

b. Phương pháp chế tạo 
Ống bê tông cốt thép thường được sản xuất bằng phương pháp ly tâm hoặc 

phương pháp rung ép hỗn hợp bê tông với cốt thép. 
Ống bê tông cốt thép cấp nước được sản xuất bằng phương pháp ly tâm với 

cốt thép dự ứng lực. Loại ống này có lõi thép thành mỏng hình trụ và có cốt thép 
dự ứng lực quấn quanh ống thép theo kiểu xoắn ốc. Với đặc điểm cấu tạo của cốt 
thép và phương pháp ly tâm nên loại ống này đảm bảo được tính chống thấm tốt, 
ổn định chất lượng của nguồn nước cấp. 

Cũng bằng phương pháp ly tâm người ta còn sản xuất ống bê tông cốt thép dự 
ứng lực với cốt thép dọc và cốt thép quấn quanh ống theo kiểu xoắn ốc .  

Ngoài phương pháp ly tâm, cũng có thể sản xuất ống bê tông cốt thép bằng 
phương pháp rung ép, cốt thép có thể dự ứmg lực hoặc không. Chất lượng của loại 
ống này thường kém hơn ống sản xuất bằng phương pháp ly tâm. 

Ống bê tông cốt thép được chế tạo theo kiểu hai đầu trơn hoặc một đầu trơn 
một đầu loe.  
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                 a                                                       b 
Hình 5-4: Ống cống  đầu 

Đường kính của ống gồm các cỡ D=500÷2000. Trong những trường hợp cần 
thiết cũng có thể chế tạo loại đường kính 2500 hoặc 3000 bằng cách đúc tại hiện 
trường. 

Chiều dài của ống thường là L=2000÷6000, chịu được áp lực P=5÷10at. 
Hiện nay một số ống được chế tạo khá phổ biến có kích thước là: (đường 

kính/chiều dài): 300/4000; 400/4000; 600/4000; 800/4000; 1000/4000; 1200/3000; 
1500/3000 

Nếu sử dụng ống  ở những môi trường đặc biệt như môi trường nước thải 
công nghiệp hoặc ở những môi trường xâm thực mạnh, cần có thêm biện pháp bảo 
vệ thích hợp để chống phá huỷ bê tông và cốt thép. 

 
5.4.2. Khái niệm, phân loại về ống bê tông cốt thép thoát nước (ống 

cống): 
a. Một số khái niệm về ống bê tông cốt thép thoát nước (ống cống): 
Ống cống là một hình trụ rỗng bằng bê tông cốt thép, trong đó cốt thép được 

cấu tạo bởi một hoặc hai lớp làm thành các vành đai hoặc lồng thép. 
Ống cống có khớp nối 
Là ống cống có khớp nối ở một hoặc hai đầu ống.  
Ống cống đầu 
Là ống cống dùng để đặt ngay sau tường đầu cống hoặc đặt ở đầu cửa vào và 

cửa ra của cống, chỉ có một đầu khớp nối (hình 5-4a và hình 5-4b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ống cống giữa 
Là ống cống được đặt ở giữa đường cống và có khớp nối ở cả 2 đầu ống. 
Đường cống 
Là toàn bộ chiều dài của cống, bao gồm các ống cống được liên kết với nhau. 
Kích thước danh định của ống cống (đường kính danh định-Ddđ ) 
Là trị số qui ước được chọn làm kích thước cơ bản để thiết kế mô đun các 

kích thước khác của cống. Nó cũng là đường kính trong của ống cống tính bằng 
mm. 

Đường kính trong chế tạo (Dct) 
Là đường kính trong của ống cống do thiết kế qui định và nhà sản xuất lấy nó 

làm chuẩn để chế tạo. 
Đường kính trong thực tế (Dtt) 
Là đường kính trong của ống cống thực tế đạt được. 
Chiều dài tổng và chiều dài hiệu dụng của ống cống (hình 5-5) 
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(a)                                             (b)                                             (c) 
 

Hình 5-6: Các kiểu nối ống cống 

 
 
a) Ống cống với mối nối âm dương         b)Ống cống với mối nối đai ốp 
 

Hình 5-5: Chiều dài tổng và chiều dài hiệu dụng của ống cống 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Số lượng 100 ống cống trong một đợt sản xuất có cùng đặc tính kỹ thuật, cùng 
chủng loại, giống nhau về kích thước, dùng cùng loại vật liệu và được sản xuất 
theo cùng một qui trình công nghệ được coi là một lô. Nếu số lượng ống cống của 
một đợt sản xuất không đủ 100 sản phẩm thì cũng coi là một lô để lấy mẫu thí 
nghiệm kiểm tra chất lượng.     

b. Phân loại ống bê tông cốt thép thoát nước (ống cống): 
Ống cống thoát nước 
Phân loại theo đường kính danh định  
Theo đường kính danh định (Ký hiệu Ddđ), phân ống cống làm 25 loại, có 

đường kính danh định như bảng 5-15, cột 2. 
Phân loại theo cấp tải  
Theo cấp tải, chia ống cống làm 3 cấp tải cơ bản như qui định ở bảng 5-17. 
Ống cống cấp tải thấp, ký hiệu cấp T. 
Ống cống cấp tải tiêu chuẩn, ký hiệu cấp TC. 
Ống cống cấp tải cao, ký hiệu cấp C.  
Phân loại theo hình thức liên kết nối  
Theo hình thức liên kết nối, ống cống gồm 3 loại (hình 5-6) 
Ống cống nối theo theo kiểu "âm - dương" (hình 5-6a), ký hiệu NAD 
Ống cống nối theo theo kiểu "lồng - ghép" (hình 5-6b), ký hiệu NLG 
Ống cống nối theo theo kiểu "đai ốp" (hình 5-6c), ký hiệu NĐO 

5.4.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với ống bê tông cốt thép thoát nước (ống 
cống): 

a. Yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật cho phép của ống cống  

ChiÒu dµi tæng 

        ChiÒu dµi hiÖu dông ChiÒu dµi hiÖu dông

       ChiÒu dµi tæng 
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Độ phẳng đều của bề mặt 
Bề mặt bên ngoài và bên trong của ống cống yêu cầu phẳng đều, không được 

có các điểm gồ lên hoặc hõm xuống quá 5mm.  
Trên bề mặt ống cống không cho phép có các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn 

hoặc bằng 12mm. 
Vỡ bề mặt 
Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do tháo khuôn hoặc do quá trình thi 

công vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6× Ddđ)mm2, trong 
đó diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3× Ddđ)mm2. 

 Ống cống cũng không được có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt 
trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của miệng cống.  

Nứt bề mặt 
Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết 

nứt không được quá 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi 
măng. 

Sự biến màu của bê tông  
 Nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong gỉ, thì ống cống đó không 

đạt yêu cầu chất lượng. 
b. Yêu cầu về kích thước và độ sai lệch cho phép 
Đường kính danh định và độ sai lệch cho phép 
Đường kính danh định của ống cống và độ sai lệch (bảng 5-15) 
Đưòng kính trong chế tạo và đường kính trong thực tế  
Đường kính trong thực tế không được sai lệch với đường kính trong chế tạo 

quá độ sai lệch cho phép được nêu trong bảng 5-15. 
Đường kính ngoài chế tạo và đường kính ngoài thực tế 
Đường kính ngoài thực tế của ống cống là số đo đường kính ngoài thực tế đo 

được trên sản phẩm ống cống đã chế tạo. Các giá trị này phải phù hợp với dung sai 
cho phép. 

Chiều dày thành ống cống  
Chiều dày thành ống cống phụ thuộc vào đường kính danh định và tăng dần 

theo bước môđun của ống cống. Chiều dày thành ống cống có giá trị vào khoảng 
1/10 giá trị đường kính danh định, được lấy theo bảng 5-15. 

Sai lệch của chiều dày thành ống cống được tính theo chiều dày theo đường 
xuyên tâm của thành ống cống không được sai lệch quá so với giá trị qui định 
trong bảng 5-15. 

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép  
Có hai lớp bê tông bảo vệ cốt thép: lớp bên trong và lớp bên ngoài ống cống. 

Chiều dày lớp bê tông  bảo vệ không được nhỏ hơn 12mm. 
Ở những chỗ không có lớp bê tông bảo vệ phải dùng thép không gỉ hoặc vật liệu 

khác không bị ăn mòn. 
Khi chế tạo ống cống dùng trong môi trường xâm thực hoặc môi trường biển 

cần có biện pháp bảo vệ cốt thép thích hợp kèm theo.  
Chiều dài hiệu dụng của ống cống  
Chiều dài hiệu dụng của ống cống có thể thay đổi trong khoảng 1000-

5000mm 
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Độ thẳng của ống cống:  
Dọc theo đường sinh, ống cống phải thoả mãn tiêu chuẩn độ thẳng trên cả hai 

mặt (mặt ngoài và mặt trong). Sai lệch độ thẳng (tức độ cong) cho phép theo chiều 
dài là 1mm/m.  

Độ vuông góc của đầu ống cống  
Tiết diện đầu ống cống phải vuông góc với các đường sinh mặt  ngoài. Tuỳ 

theo đường kính danh định, sai lệch độ vuông góc của đầu ống cống (e) không 
được vượt quá giá trị qui định ở bảng 5-16.  

Bảng 5-15 
Đường kính trong Chiều dày 

STT Đường kính 
danh định 

(mm) 

Độ sai lệch
cho phép 

(mm) 

Chiều dày 
qui định 

(mm) 

Độ sai lệch 
cho phép 

(mm) 

Chiều dài 
hiệu dụng 

(mm) 

1 200 
2 300 +5 

3 400 
4 500 
5 600 

± 10 
40 ÷ 80 

6 750 
7 800 
8 900 
9 1000 

80 ÷ 100 

10 1050 

+6 

11 1200 
12 1250 

± 20 

120 ÷ 180 +10 

1000÷5000 

13 1350 
14 1500 
15 1650 

+10 

16 1800 

+30 
-20 

 
140 ÷ 200 

17 1950 
18 2000 

+30 
-25 

19 2100 
20 2250 

160 ÷ 240 

21 2400 

+35 
-25 

22 2550 
23 2700 
24 2850 
25 3000 

+40 
-25 

240 ÷ 300 

+16 

1000÷5000 
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Bảng 5-16 
Đường kính danh định (mm) Độ sai lệch cho phép (mm) 

200 – 1500 5,0 

1650 – 2250 7,0 

2400 – 3000 10,0 

 

 

 
c. Yêu cầu về khả năng chịu tải của ống cống  
Yêu cầu về cường độ bê tông    
Bê tông phải đảm bảo cường độ  chịu lực theo yêu cầu thiết kế.  
Yêu cầu khả năng chịu tải của ống cống    
Khả năng chịu tải của ống cống được đánh giá thông qua phương pháp ép 3 

cạnh. 
Theo khả năng chịu tải, ống cống được phân làm 3 cấp chịu tải cơ bản: cấp T, 

cấp TC và cấp C. 
Phụ thuộc cấp chịu tải, ống cống phải đạt được 3loại lực sau:   
 ▪Lực không nứt (tải trọng không nứt) là lực ép qui định cho mỗi loại ống 

cống với một cấp chịu tải xác định được duy trì ít nhất trong một phút mà không 
xuất hiện vết nứt. 

▪Lực làm việc (tải trọng làm việc) là lực ép được sử dụng trong tính toán thiết 
kế. Lực ép qui định được duy trì ít nhất trong một phút mà không xuất hiện vết nứt 
hoặc xuất hiện vết nứt nhỏ có chiều sâu không lớn hơn 2 mm hoặc bề rộng vết nứt 
không lớn hơn 0,25mm. 

▪Lực cực đại (tải trọng cực đại hay tải trọng phá hoại) là lực ép tối đa mà ống 
cống đạt được.  

 Ba loại lực ép nêu trên cho từng cấp tải trọng ứng với mỗi loại đường kính danh định 
được cho ở bảng 5-17. 

 Phương pháp thử ép 3 cạnh được giới thiệu ở mục phương pháp thử. 
d. Yêu cầu về khả năng chống thấm nước của ống cống  
 Khả năng chống thấm 

nước của ống cống được biểu 
thị bằng khả năng chịu được 
áp lực thuỷ tĩnh khi ống cống 
chứa đầy nước, mà không bị 
nước thấm qua thành ống. 
Với ống cống làm việc ở chế 
độ áp lực cao thì khả năng 
chống thấm nước phải đạt 
đến mức áp lực 2m cột nước. 

e. Yêu cầu đối với các 
phụ kiện của ống cống 

Các phụ kiện kèm theo 

e

 

 
(a)                                                              (b) 

 
Hình 5-7: Tấm đỡ ống cống và khối móng đúc sẵn 

a) Móng cống đúc sẵn chỉ có khối móng 
b) Móng cống đúc sẵn gồm tấm đỡ và khối móng 

Khối móng 

Ống cống 

Tấm đỡ 
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ống cống có thể là vòng liên kết mềm bằng cao su hoặc chất dẻo, vành đai ốp và 
các phụ kiện phục vụ lắp đặt cống. Vành đai ốp và các phụ kiện phục vụ lắp đặt 
cống bao gồm: Tấm đỡ ống cống và khối móng đúc sẵn (hình 5-7). 

Các tấm đỡ ống cống được đúc sẵn với cung tiếp xúc giữa ống cống và khối 
móng tính theo góc ở tâm là 900. Chiều dày, chiều dài tấm đỡ ống cống và khối 
móng cũng như mác bê tông do thiết kế qui định. 

             Bảng 5-17 
Tải trọng thử theo phương pháp ép 3 cạnh (kN/m) 

Ống cấp tải thấp (T) Ống cấp tải tiêu 
chuẩn  (TC) Ống cấp tải cao (C) 

STT 

Đường 
kính 
danh 
định 
mm 

Lực 
không 

nứt 

Lực 
làm 
việc 

Lực 
cực 
đại 

Lực 
không 

nứt 

Lực 
làm 
việc 

Lực 
cực 
đại 

Lực 
không 

nứt 

Lực 
làm 
việc 

Lực 
cực 
đại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 200 
2 300 15 23 29 - - - 

3 400 20 31 39 26 41 52 
4 500 24 38 48 29 46 58 
5 600 

12 20 25 

29 46 58 34 54 68 
6 750 24 38 48 34 53 67 41 65 81 
7 800* 27 42 53 37 60 74 47 75 94 
8 900 29 46 58 42 67 84 53 85 106 
9 1000* 31 49 61 45 71 90 57 91 113 
10 1050 32 51 64 48 76 95 60 96 120 
11 1200 36 58 72 55 87 109 69 110 138 
12 1250* 38 61 76 57 91 114 73 116 146 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13 1350 39 63 79 60 96 120 76 122 153 
14 1500 69 87 104 130 132 165 
15 1650 75 94 116 145 148 183 
16 1800 82 103 124 155 158 198 
17 1950 

43 
47 
51 88 110 

65 
73 
78 135 169 

82 
91 
99 169 220 

18 2000* 93 115 140 175 175 225 
19 2100 96 120 146 183 184 230 
20 2250 

53 
102 128 

82 
155 194 

102 
195 244 

21 2400 108 135 165 207 210 263 
22 2550 116 145 177 222 223 279 
23 2700 

57 
124 155 

86 
186 233 

109 
235 294 

24 2850  130 163  195 244  251 304 
25 3000  135 169  207 259  260 326 

 
5.4.4. Ưu nhược điểm 
So với ống gang, ống bê tông cốt thép có chi phí kim loại ít hơn 4,2- 6,4% và 

giá thành thấp hơn 30÷40%. Nhờ đó giảm chi phí vốn đầu tư ống; nâng cao độ bền 
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và thời gian sử dụng (ống thép 20-25 năm, ống gang 40-50 năm, ống bê tông cốt 
thép có thể tới 50-70 năm). Ngoài ra, ống bê tông cốt thép còn có đặc điểm là 
thành ống trơn nhẵn, đảm bảo khả năng vận chuyển nước tốt, có khả năng chống 
xâm thực của môi trường. 

Nhược điểm của ống bê tông cốt thép là dễ bị phá hoại do tải trọng tác động 
nên phải chôn sâu hơn, mặt khác loại ống này nặng nên việc vận chuyển và thi 
công khó khăn hơn các loại ống khác chi phí cho nền móng cao hơn. 

 
5.4.5. Phạm vi sử dụng 
Với những ưu nhược điểm trên đây, ống bê tông cốt thép được sử dụng rộng 

rãi nhất là trong hệ thống thoát nước. 
Loại ống này không thích hợp cho việc dùng làm ống phân phối nước vì khó 

giải quyết việc bắt nhánh vào nơi tiêu thụ nước.  
 
5.4.6. Bảo quản và vận chuyển  
a. Bảo quản 
Sau khi chế tạo, trên ống cống phải ghi rõ: Tên cơ sở sản xuất, đường kính 

danh định, chiều dài hiệu dụng, cấp tải trọng, ngày, tháng, năm sản xuất 
Sản phẩm ống cống được xếp nằm ngang, giữa các lớp phải đặt các miếng kê 

thích hợp, được xếp riêng theo lô sản phẩm. 
b. Vận chuyển 
Sản phẩm ống cống chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông 

đạt tối thiểu 70% cường độ thiết kế. 
Phải xếp dỡ bằng cẩu chuyên dụng, dùng dây cáp mềm, hoặc thiết bị gá kẹp 

thích hợp. 
Khi vận chuyển, các ống cống phải được liên kết chặt với phương tiện vận 

chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng. 
 

5.4.7. Phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu cơ lý chủ yếu 
a. Kiểm tra ngoại quan, khuyết tật và nhãn mác 
Dụng cụ và thiết bị thử: 
- Thước thép hoặc thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 1m, độ chính xác 

1mm. 
- Thước thép dài 300÷500 mm, độ chính xác đến 1mm 
- Thước kẹp, độ chính xác đến 0,1mm 
- Bộ căn lá để kiểm tra vết nứt, độ dày của căn lá từ 0,05-1,00mm 
- Kính lúp có độ phóng đại từ  5 - 10 lần 
Tiến hành thử: 
- Từ mỗi lô sản phẩm lấy ra 5 ống cống làm mẫu thử để kiểm tra.  
- Đo chiều sâu vết lõm: đặt thước dài dọc theo đường sinh ống cống rồi cắm 

thanh trượt của thước kẹp đến đáy vết lõm, đo khoảng cách từ đáy vết lõm đến 
mép dưới của thước. 

- Đo kích thước bê tông vỡ để tính diện tích vỡ: Qui vết vỡ về dạng hình tròn 
tương đương, đo đường kính trung bình để tính ra diện tích vỡ hoặc dùng giấy 
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bóng kính có kẻ sẵn lưới ô vuông để đo diện tích bê tông  vỡ, tính diện tích vỡ 
bằng cách đếm số ô vuông.  

- Đo vết nứt bê tông: Quan sát phát hiện vết nứt bằng mắt thường hoặc dùng 
kính lúp. Nếu có vết nứt, thì cắm đầu thước lá căn vào vết nứt để xác định bề rộng 
và chiều sâu vết nứt. 

Đánh giá kết quả thử 
- Nếu cả 5 sản phẩm lấy ra của một lô đạt yêu cầu thì lô đó đạt chất lượng qui 

định. 
- Nếu trong 5 sản phẩm có một sản phẩm không đạt thì trong lô đó lại chọn 

tiếp ra 5 sản phẩm khác để kiểm tra. Nếu lại có một sản phẩm không đạt thì đối với 
lô sản phẩm này phải nghiệm thu từng sản phẩm. 

b. Kiểm tra kích thước và độ vuông góc của đầu ống cống  
Dụng cụ và thiết bị thử. 
- Thước kẹp hoặc dụng cụ thích hợp, độ chính xác đến 0,1mm. 
- Thước thép hoặc thước thép cuộn, độ chính xác đến 1,0 mm 
- Máy khoan bê tông   
- Búa, đục sắt 
- Êke  
Tiến hành thử 
- Mỗi lô sản phẩm lấy ra 5 ống cống đại diện để kiểm tra. 
- Đo đường kính trong: Dùng thước thép hoặc thước thép cuộn đo đường kính 

trong thực tế của từng ống cống theo hai phương xuyên tâm thẳng góc với nhau. 
Việc đo được tiến hành trên cả hai đầu ống cống. 

- Đo chiều dày của thành ống cống ở bốn đầu của hai đường kính nêu trên 
bằng thước kẹp. 

- Đo chiều dài hiệu dụng của từng ống cống theo các đường sinh qua bốn đầu 
của hai đường kính nêu trên bằng thước thép hoặc thước thép cuộn. 

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép đối với từng ống cống bằng 
cách khoan hai lỗ trên mặt ống cống cho tới cốt thép rồi đo bằng thước kẹp (chọc 
thanh trượt của thước kẹp vào lỗ). Sau khi đo xong dùng vữa xi măng trét kín vào 
các lỗ khoan.  

- Cũng có thể đục một rãnh dài 300mm, rộng 25mm để lộ cốt thép ra hoặc 
khoan nõn, hoặc cắt ngang tiết diện cống để đo bề dày lớp bê tông bảo vệ hiện ra. 

Đánh giá kết quả  
Nếu cả 5 ống cống kiểm tra đều đạt yêu cầu, thì lô sản phẩm đạt chất lượng 

qui định. 
Nếu trong 5 sản phẩm có một sản phẩm không đạt, thì trong lô đó lại chọn 

tiếp ra 5 sản phẩm khác để kiểm tra. Nếu lại có một sản phẩm không đạt, thì đối 
với lô sản phẩm này phải nghiệm thu từng sản phẩm. 

c. Kiểm tra cường độ bê tông  
Bê tông phải được lấy mẫu, bảo dưỡng và xác định cường độ theo qui định 

của TCVN 3105: 1993, TCVN 3118: 1993 và lưu phiếu thí nghiệm, coi đó là một 
trong các hồ sơ chất lượng sản phẩm. 

Cũng có thể sử dụng phương pháp không phá hoại để xác định cường độ bê 
tông theo TCXD 171:1989 hoặc TCVN 162:2004. 
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Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra trên mẫu bê tông khoan từ ống cống. 
Khi khoan mẫu bê tông phải khoan theo hướng xuyên tâm của ống cống, lấy 

chiều dày thành ống cống làm chiều cao mẫu thử.       
d. Thử khả năng chịu tải của ống cống 
Nguyên tắc thử 
Phép thử được thực hiện theo phương pháp ép ba cạnh trên một đoạn ống 

cống thử có chiều dài 1000mm. 
 Khi ép, ống cống thử được lắp đặt để tiếp xúc chặt chẽ với ba thanh cứng 

theo ba đường sinh của ống như sơ đồ trong hình 5-8. 
Dụng cụ và thiết bị thử 
Máy ép thuỷ lực hoặc máy ép cơ học dùng hệ thống kích thuỷ lực. 
Máy ép phải được lắp đồng hồ lực có thang lực phù hợp, sao cho tải trọng thử 

phải nằm trong phạm vi 20- 80% giá trị lớn nhất của thang lực. Độ chính xác của 
máy trong khoảng ±2% tải trọng thử quy định. 

Các chi tiết phụ: bao gồm hai thanh gối tựa ở dưới (dạng nêm, hình 5-8) một 
thanh truyền lực ở trên và các tấm đệm. 

Hai thanh gối tựa dưới được làm bằng thép cứng, cũng có thể làm bằng gỗ 
cứng đảm bảo thẳng và bề mặt phẳng. 

Thanh gối tựa có chiều dài 1000mm, các kích thước khác như hình 5-8. Hai 
thanh gối tựa đặt song song với nhau, khoảng cách giữa hai mép trong của chúng 
cách nhau một khoảng không nhỏ hơn 25 mm.  

Thanh truyền lực ở trên làm bằng thép cứng dài 1000mm được tỳ lên ống 
cống qua một đệm cao su có đặc tính như trên. Thanh truyền lực phải thẳng, độ sai 
lệch không quá 2,5 mm/m so với đường thẳng. Lực của máy ép tác dụng lên điểm 
giữa của chiều dài thanh truyền lực và phân bố đều trên đường sinh của ống cống 
tiếp xúc với thanh truyền lực 

Thước căn lá đầu vát khum tròn với đường kính 1,5mm, thước có các chiều 
dày chuẩn: 0,25mm, dùng để đo chiều rộng của vết nứt (hình 5-9). 

Tiến hành thử  
Chuẩn bị mẫu thử: 
Với mỗi lô sản phẩm cần có ít nhất là 2 ống cống làm mẫu thử. Ống cống thử 

là một ống cống dài 1000mm hoặc một đoạn ống cống dài 1000mm được cắt ra từ ống 
cống sản phẩm dài hơn. 

Trình tự thử: 
- Đặt ống cống thử tì lên hai thanh gối tựa một cách vững vàng. 
- Đánh dấu điểm giữa hai mép trong của 2 thanh gối tựa ở hai đầu của ống 

cống thử, rồi nối bằng một đường thẳng (đường sinh dưới).  
- Kẻ một đường sinh thứ hai đối xứng với đường sinh dưới qua trục của ống 

cống thử. Đặt tấm đệm và thanh truyền lực lên trên đường sinh thứ hai đó (hình 5-
8). 

- Vận hành máy cho lực tác dụng lên điểm giữa của thanh truyền lực, tăng tải 
từ từ đến giá trị 10% lực ép quy định, giữ tải để kiểm tra xem toàn bộ hệ thống gá 
lắp đã vững chắc, ổn định chưa. Các thanh gối tựa và thanh truyền lực có tiếp xúc 
đều với ống cống không. Sau đó tiếp tục tăng tải với tốc độ 200kN/phút.  
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Hình 5-8: Sơ đồ thử tải theo phương pháp ép 3 cạnh 
a.  Thanh truyền lực; b. Đệm cao su có tiết diện150×(25 đến 40);  

c.  Thanh gối tựa dạng nêm; d. Tấm thép phẳng 

 

 
 

Hình 5-9: Thước căn lá đo chiều rộng vết nứt 

 

Khi đạt đến giá trị lực không nứt được quy định ở bảng 3 ứng với kích thước 
danh định của mẫu thử, thì giữ tải ở đó trong 1 phút và quan sát để phát hiện vết 
nứt.  

Thước thép hoặc thước thép cuộn có thể đo được chiều dài 1000mm với độ 
chính xác đến 1mm. 

Chú thích: Có thể ép trên đoạn đầu ống cống dài 1000mm đối với ống cống 
dài hơn, mà không phải cắt ra để thí nghiệm riêng. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu không có vết nứt, thì tiếp tục tăng tải tới khi đạt lực làm việc, giữ tải ở đó 
trong một phút và quan sát vết nứt. Nếu không xuất hiện vết nứt hoặc vết nứt nhỏ 
(chiều sâu không quá 2mm, hoặc bề rộng không quá 0,25 mm – xác định bằng 
thước căn lá), thì lại tiếp tục tăng tải nhưng chậm lại với tốc độ 44 kN/phút cho đến 
khi phá hoại, ghi lại lực ép lớn nhất đạt được. Đó chính là  lực ép cực đại hoặc lực phá 
hoại. 

 Đánh giá kết quả  

§é v¸t 0.25mm/m
1.5mm

12,7mm
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Khi thử ép đến lực không nứt, mà không thấy xuất hiện vết nứt, thì ống cống 
đạt yêu cầu qui định đối với lực không nứt. Trường hợp ngược lại, ống cống không 
đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chịu lực.   

Khi thử ép đến lực làm việc mà không thấy nứt hoặc vết nứt có bề rộng không 
lớn hơn 0,25mm hoặc chiều sâu vết không lớn hơn 2mm, thì ống cống đạt yêu cầu 
qui định đối với tải trọng làm việc. Trường hợp ngược lại, ống cống không đạt yêu 
cầu về tiêu chuẩn chịu lực.    

Khi thử ép đến phá hoại ống cống, nếu lực cực đại đạt được giá trị qui định, 
thì ống cống đạt yêu cầu qui định đối với tải trọng cực đại. 

Trường hợp lực ép cực đại đạt lớn hơn lực cực đại qui định nhưng chưa đạt 
đến giá trị lực cực đại của ống cống cao hơn liền kề (bảng 3) thì vẫn chỉ coi ống 
cống đạt yêu cầu đối với tải trọng cực đại qui định. Còn nếu nó đạt được, thì ống 
cống đó được xếp vào cấp chịu tải cao hơn qui định. Khi đó lực làm việc sẽ được 
tính bằng 80% lực ép cực đại thực tế và lực không nứt được tính bằng công thức 
sau đây: 

Pkn = Pmax× R 
Trong đó:  

- Pkn:   Lực ép không nứt 
- Pmax: Lực ép cực đại thực tế 
- R: Tỷ số giữa lực ép không nứt và lực ép cực đại ứng với kích thước 
danh định của ống cống. 

Lô ống cống được chấp nhận khi tất cả các ống cống được thử đều đạt yêu 
cầu. Nếu không đạt thì cứ một ống cống không đạt phải thử thêm hai ống cống 
khác. Nếu các kết quả thử lần hai đều đạt yêu cầu, thì lô ống cống vẫn được chấp 
nhận. Nếu có kết quả không đạt, thì phải nghiệm thu từng sản phẩm. 

e. Thử độ thấm nước của ống cống 
Dụng cụ, thiết bị thử và vật liệu: 
- Tấm thép hoặc tấm tôn phẳng 
- Đồng hồ đo thời gian 
- Bay nhỏ mũi nhọn, dao thép 
- Matit bitum (hỗn hợp bitum nấu chảy + bột đá). 
Chuẩn bị mẫu thử 
Từ mỗi lô sản phẩm ống cống lấy ra 3 ống cống bất kỳ đã đủ tuổi 28 ngày để 

thử độ thấm nước. 
Tiến hành thử 
Trường hợp ống cống không chịu áp lực nước cao 
Dựng đáy ống cống trên nền cứng, phẳng, nằm ngang không thấm nước như 

tấm thép, hoặc tấm tôn hoặc nền bê tông đã được gia công để không thấm nước. 
Đầu dưới của ống cống phải áp chặt trên mặt nền. Khe hở giữa đầu cống và nền 
được trét kín bằng matit bitum để nước trong ống cống không rò rỉ qua khe ra 
ngoài. 

Đổ nước vào ống cống cho đầy tới cách mép trên của ống cống 10 mm và giữ 
nước trong ống cống sau một thời gian quy định tuỳ thuộc chiều dày của ống cống 
như trong bảng 5-18. 
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 Bảng 5-18 
Chiều dày của ống cống, cm Thời gian giữ nước, giờ 

8 
16 
20 
24 

36 
48 
60 
72 

 
Hết thời gian thử, quan sát mặt ngoài ống cống để xem có thấm nước không. 
Nếu không có hiện tượng thấm nước thì ống cống đạt chất lượng độ chống 

thấm. 
Nếu trong ba ống cống đem thử có một ống cống bị thấm thì phải chọn ba ống 

cống khác để thử tiếp. Nếu lại có một ống cống bị thấm, thì lô ống cống đó không 
đạt yêu cầu về chống thấm. Đối với lô sản phẩm đó phải nghiệm thu từng sản 
phẩm. 

Trường hợp ống cống chịu áp lực nước cao 
Lấy hai ống cống được nối liên kết với nhau, đặt nằm ngang trên nền phẳng 

và được bít kín hai đầu. Các ống cống được nêm ở sườn để không bị di chuyển khi 
chịu áp lực nước. Cống được bơm đầy nước để tạo áp tương ứng với cột nước cao 
2m. áp lực được tăng dần đến 1m, rồi 2m cột nước và giữ áp lực đó trong 3 phút. 
Quan sát để kiểm tra sự thấm nước ở vị trí liên kết và trên toàn mặt cống.  

Nếu không có hiện tượng thấm, thì lô ống cống đạt yêu cầu chống thấm. 
Nếu có hiện tượng thấm, thì làm lại thí nghiệm với hai ống cống khác. Nếu 

vẫn có hiện tượng thấm, thì lô ống cống đó không đạt yêu cầu về độ chống thấm ở 
áp lực cao. Đối với lô sản phẩm đó phải nghiệm thu từng sản phẩm.  
 

5.5. Ống nhựa 
5.5.1. Vật liệu chế tạo  
 a. Thành phần 
Ống nhựa được sản xuất từ nguyên liệu chính là chất dẻo. Thành phần của 

chất dẻo như sau: chất kết dính (polime), chất độn (bột vô cơ hoặc hữu cơ, sợi vải, 
vẩy), chất hoá dẻo (để cải thiện cho khả năng tạo hình cho chất dẻo), chất rắn 
nhanh và chất tạo màu.  

Chất kết dính (polime) sử dụng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo xây dựng 
nhận được bằng phương pháp tổng hợp từ các chất như polistiron, polietylen, 
poliizobutilen, fomandehyt .v.v.. 

Chất độn thường ở dạng bột, sợi và vẩy. Chất độn  dạng bột (bột thạch anh, đá 
phấn, barit, hoạt thạch và các chất bột hữu cơ) tạo cho chất dẻo nhiều tính chất có 
giá trị (bền nhiệt, bền axit,v.v...) và cũng có thể nâng cao độ cứng, tăng độ bền lâu, 
giảm giá thành. Chất độn đang dạng sợi (sợi amiăng, gỗ thuỷ tinh) được sử dụng 
khá rộng rãi, làm tăng cường độ, giảm độ giòn tăng độ bền nhiệt và độ bền va đập 
cho chất dẻo. Chất độn dạng vẩy (giấy, vải bông, vải thuỷ tinh, cactông amiăng, 
dăm bào gỗ,...) cũng làm tăng cường độ chất dẻo. 

Chất hoá dẻo lá những chất làm tăng tính dẻo cho chất dẻo. Chúng cần phải 
trơ về mặt hoá học, ít bay hơi và không độc. Những chất hoá dẻo hay dùng là axit 
zinkit, stearat nhôm v.v... 
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Chất tạo màu tạo cho chất dẻo màu sắc nhất định. Chúng cần phải ổn định 
theo thời gian, không biến màu dưới tác dụng của ánh sáng. Các chất tạo màu 
thường dùng là các loại bột màu hữu cơ (nigrozin, crizoidin v.v...) và cả bột màu 
vô cơ (đất son, oxit chì, oxit crôm, untra marin,v.v...). 

Chất xúc tác có tác dụng rút ngắn thời gian rắn chắc của chất dẻo, thí dụ đối 
với fenol-femaldehyt người ta hay dùng vôi và urotropin. 

Chất bôi trơn dùng để bôi khuôn làm cho chất dẻo không bị dính vào khuôn, 
thí dụ như các chất stearin, axit oleic, v.v...  Phụ gia khác 

b.Tính chất chủ yếu của chất dẻo 
Khối lượng thể tích dao động trong khoảng 10-2200 kg/m3, khối lượng riêng 

0,9-2,2 g/cm3. Chất dẻo là vật liệu dẫn nhiệt kém (λ = 0,28-0,65 kcal/m.oC.h) và hệ 
số nở nhiệt lớn (25-120).10-6 (ở thép là 10.10-6). Đa số chất dẻo có tính bền nhiệt 
không cao (70-200oC), chỉ có một số loại chất dẻo (silic hữu cơ, politetrafloetilen) 
có thể làm việc ở nhiệt độ 250oC. 

Chất dẻo có độ cứng không lớn ví dụ chất dẻo polistiron, chất dẻo acrilat có 
độ cứng (theo phương pháp Biren) khoảng 1500 kG/cm2. 

Chất dẻo có tính từ biến lớn, trong đó với tải trọng không đổi theo thời gian 
độ chảy dẻo phát triển lớn hơn rất nhiều so với một số vật liệu khác (thép, bê tông).  

Chất dẻo có cường độ chịu lực cao, như loại chất dẻo có chất độn dạng bột và 
dạng sợi cường độ nén đạt đến 1200-2000 kG/cm2. Cường độ chịu uốn của chất 
dẻo có chất độn dạng vẩy đạt đến 1500 kG/cm2. 

Chất dẻo không bị ăn mòn, nói chung nó bền với dung dịch axit và kiềm yếu. 
Có một số chất dẻo (thí dụ polietilen, poliisobutilen, polistiron, polivinyl clorit) 
thậm chí còn bền với cả dung dịch axit, muối và kiềm đặc. 

Chất dẻo có thể giữ được màu sắc rất lâu, nên không phải sơn định kỳ. Theo 
thời gian một số chất dẻo bị hoá già, cường độ và độ cứng giảm, tính giòn xuất 
hiện, biến màu. Sự hoá già xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng, không khí và nhiệt 
độ.  

Chất dẻo rất dễ gia công thành các sản phẩm có hình dạng phong phú, thậm 
chí rất phức tạp bằng các phương pháp rót, ép, đùn. Nhiều loại chất dẻo còn rất dễ 
hàn nhờ đó người ta có thể sản xuất các loại đường ống phức tạp, các loại lò chứa. 
Hàn có thể được thực hiện bằng những thiết bị đơn giản  với sự tham gia của khí 
nóng (thí dụ CO2) ở nhiệt độ 150 - 200oC. Khi đốt cháy nhiều chất dẻo tách ra các 
chất khí độc. 

 
5.5.2. Phân loại ống nhựa 
Trên cơ sở nguyên liệu chính là chất dẻo, ống dùng trong cấp thoát nước hiện 

nay có các loại chủ yếu sau: 
Ống nhựa PE (polietylen) 
Ống nhựa PVC (polivinylclorua) 
Ống nhựa u.PVC (unbending polivinylclorua)  
Ống nhựa HDPE (high density polietylene) 
Ống nhựa PP-R (polipropylen Random) 
Ống nhựa có nhiều ưu điểm như: độ bền vững cao, không dẫn điện dẫn nhiệt, 

có khả năng chống ăn mòn tốt nên thời gian phục vụ lâu dài. Ống nhựa nhẹ nên dễ 
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thi công lắp ráp thay thế hoặc sửa chữa (cắt, đục, khoan dễ dàng). Mặt trong thành 
ống trơn nhẵn nên giảm được tổn thất áp lực trong ống, đảm bảo cho quá trình vận 
chuyển nước tốt. 

Bên cạnh những ưu điểm trên thì ống nhựa cũng có nhược điểm nhất định đó 
là khi sử dụng cho mạng lưới cấp nước ăn uống sinh hoạt thì phải kiểm tra sự ăn 
toàn cho sức khỏe con người. 

Ống nhựa thường được sử dụng để xây dựng đường ống cấp và thoát như 
đường ống dẫn nước vào nhà và mạng lưới cấp nước bên ngoài có qui mô nhỏ (cấp 
địa phương).  

Khi sử dụng ống nhựa trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt cần lưu ý: 
Đối với mạng lưới cấp nước ăn uống sinh hoạt, ống nhựa chỉ được sử dụng 

khi có sự cho phép của cơ quan vệ sinh dịch tễ nhà nước (ống đạt tiêu chuẩn vệ 
sinh đối vối đời sống con người trong quá trình sử dụng). 

 
5.5.3. Đặc tính, ưu nhựơc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại ống 

nhựa 
a. Ống nhựa PE (polietylen) ISO 4427: 1996 
Ống nhựa polyetylen có tính cách nhiệt cao; bền đối với tác động của nước, 

muối axit, kiềm và các loại dầu; độ hút nước sau 24 giờ không lớn hơn 0,1%; kém 
bắt lửa và cháy chậm. 

Ống được sử dụng trong khoảng nhiệt từ –80 đến +600C, dẻo nên dễ cuộn và 
vận chuyển, dễ gia công cơ học.  

Không nên dán ống (keo không bám được vào mặt ống) mà nên hàn bằng 
không khí nóng. lắp ráp ống bằng các chi tiết nối từ kim loại nhẹ và chất dẻo vinyl. 

Ống có đường kính bên trong tới 300, chịu được áp lực từ 2,5÷10 kGm2 
b.Ống nhựa PVC (polivinylclorua) TCVN 6150: 1996  
Ống nhựa polivinylclorua có thể dùng để chuyên chở chất lỏng có nhiệt độ 

đến 40oC. Ống có thể dán bằng các loại keo, có thể hàn hoặc nối nhờ mặt bích và 
đai ốc liên kết và có thể gia công trên máy cắt kim loại. 

Ống chất dẻo polivinylclorua được sử dụng để cấp thoát nước, chuyên chở 
chất lỏng và khí xâm thực hoá học.  

Ống nên bảo quản trong kho kín, khô ráo ở nhiệt độ 10-200C. Khi vận chuyển 
tránh va chạm.  

Hiện nay nhiều công ty sản xuất ống nhựa điển hình như công ty nhựa Thiếu 
Niên Tiền Phong, công ty Minh Hùng .v.v.. thưòng sản xuất các ống nhựa PVC với 
các đặc tính chủ yếu sau: 

Ống nhựa PVC nong trơn: Hình 5-10 và bảng 5-19 

 
Hình 5-10: Ống nhựa PVC nong trơn 
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Bảng 5-19 
Chiều dày vách – e (mm) đối với các loại 
ống PVC nong trơn có áp suất làm việc 

(Bar) 

Đường 
kính danh 

nghĩa 
(mm) 

Đường 
kính 

ngoài – d 
(mm) 

Chiều 
dài đầu 
nong – l 

(mm) 4 5 6 8 10 12,5 16 25 
21 21 + 0,3 32 - - - - 1,25 1,5 1,8 2,3 
27 26,4±0,2 32 - - - - 1,25 1,5 1,9 2,8 
34 34 - 0,3 34 - - - 1,3 1,6 1,9 2,4 3,6 
42 42 ± 0,2 42 - - 1,5 1,8 2,1 2,6 3,0 4,5 
48 48,2±0,2 48 - - 1,65 2,0 2,4 3,0 3,7 5,6 
60 60 - 0,3 60 - 1,65 2,0 2,4 3,0 3,8 4,7 7,1 
75 75 + 0,3 70 - 1,85 2,2 2,9 3,6 4,5 5,5 8,4 
90 90 + 0,3 79 1,85 2,2 2,7 3,5 4,3 5,4 6,6 10,1

110 110 + 0,3 91 2,25 2,7 3,2 4,2 5,3 6,6 8,1 12,3
125 125+ 0,4 100 2,5 3,1 3,7 4,8 6,0 7,4 9,2 14,0
140 140 + 0,5 109 2,8 3,5 4,1 5,4 6,7 8,3 10,3 15,7
160 160 +0,5 121 3,2 4,0 4,7 6,2 7,7 9,,5 11,8 17,9
180 180 + 0,6 133 3,6 4,4 5,3 6,9 8,6 10,7 13,3 - 
200 200 + 0,6 145 3,9 4,9 5,9 7,7 9,6 11,9 14,7 - 
225 225 + 0,7 160 4,4 5,5 6,6 8,6 10,8 13,1 16,6 - 
250 250 + 0,7 175 4,9 6,2 7,3 9,6 11,9 14,8 18,4 - 
280 280 + 0,9 193 5,5 6,9 8,2 10,7 13,4 16,6 20,6 - 
315 315 + 1 214 6,2 7,7 9,2 12,1 15,0 18,7 23,2 - 
355 355+1,1 238 7,0 8,7 10,4 13,6 16,9 21,1 26,1 - 
400 400+1,2 265 7,8 9,8 11,7 15,3 19,1 23,7 29,4 - 
450 450+1,4 295 8,8 11,0 13,2 17,2 21,5 - - - 
500 500+1,5 325 9,8 12,3 - - - - - - 

                  
Ống nhựa PVC lắp gioăng cao su: Hình 5-11 và  bảng 5-20 

 
Hình 5-11: Ống nhựa PVC lắp gioăng cao su 
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Bảng 5-20 

Chiều dày vách – e (mm) đối với các loại ống 
PVC lắp gioăng cao su có áp suất làm việc (Bar) 

Đường kính 
danh nghĩa 

(mm) 

Chiều dài 
đầu nong 
– l (mm) 5 6 8 10 12,5 16 

63 104,2 1,6 1,9 2,4 3,0 3,8 4,7 
75 111,2 1,9 2,2 2,9 3,6 4,5 5,5 
90 116,1 2,2 2,7 3,5 4,3 5,4 6,6 
110 122,9 2,7 3,2 4,2 5,3 6,6 8,1 
125 128,1 3,1 3,7 4,8 6,0 7,4 9,2 
140 132,5 3,5 4,1 5,4 6,7 8,3 10,3 
160 140,2 4,0 4,7 6,2 7,7 9,5 11,8 
180 146,1 4,4 5,3 6,9 8,6 10,7 13,3 
200 152,0 4,9 5,9 7,7 9,6 11,9 14,7 
225 161,1 5,5 6,6 8,6 10,8 13,4 16,6 
250 168,5 6,2 7,3 9,6 11,9 14,8 18,4 
280 181,4 6,9 8,2 10,7 13,4 16,6 20,6 
315 192,2 7,7 9,2 12,1 15,0 18,7 23,2 
355 206,4 8,7 10,4 13,6 16,9 21,1 26,1 
400 220,0 9,8 11,7 15,3 19,1 23,7 29,4 
450 235,0 11,0 13,2 17,2 - - - 
500 255,0 12,3 - - - - - 

c.Ống nhựa u.PVC (unbending polivinylclorua)  
 TCVN 6151: 1996(ISO 4427: 1996) 
Ống nhựa u.PVC ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, dần dần 

thay thế các loại ống gang, thép, xi măng.v.v...vì nó có nhiều ưu điểm hơn như sau: 
-  Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển  
-  Mặt trong ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ  
-  Chịu được áp lực cao  
-  Lắp ráp nhẹ nhàng, chính xác cao, bền không thấm nước  
-  Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao  
- Tuổi thọ cao (nếu sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 

năm)  
-  Sử dụng rất kinh tế (giá thành giảm so với các ống khác cùng mục đích)  
-  Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axít, 

kiềm, muối,...)  
Các đặc tính vật lý của ống nhựa u.PVC xác định ở nhiệt độ trung bình ở 

23oC như sau: (bảng 5-21). 
Khi sử dụng ống nhựa u.PVC cần lưu ý: 
Không sử dụng liên tục ở một trong các điều kiện sau:  
-  Nhiệt độ lớn hơn 450C  
-  Dưới tác dụng của tia tử ngoại, ánh nắng mặt trời 
Khi bảo quản ống nhựa u.PVC cần lưu ý 
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-Ống phải được xếp trên giá đỡ có khoảng cách giữa các thanh đỡ không quá 
1,5m; bề rộng của thanh đỡ tối thiểu phải là 50 mm. 

- Không xếp cao quá 2m để tránh biến dạng ống 
- Không để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời 
- Không được để ống gần nhiên liệu, dung môi hoặc sơn 
- Ống nong đầu và đầu nong ống không đuợc xếp cạnh nhau. 
Khi vận chuyển cần nâng hạ bằng thủ công hoặc xe nâng, tránh kéo ống dọc 

trên mặt đất. Không ném ống vào bề mặt cứng. Dùng xe tải có sàn phẳng, sạch, 
không có đinh hoặc các vật nhọn nhô lên khi vận chuyển ống. Khi xếp ống thì xếp 
ống dày trước, ống mỏng sau để tránh biến dạng. 

Bảng 5-21 
STT Đặc tính vật lý Đơn vị Giá trị mẫu thử Phương pháp thử

1 Tỷ trọng g/cm3 1,35 ÷ 1,46 ISO 4439 
2 Modul đàn hồi N/mm2 3000 ÷ 3400 ISO 178 
3 Độ co rút theo chiều dài ống % ≤ 5 ISO 2505 
4 Nhiệt độ biến dạng mềm 0C ≥ 80 ISO 2507 
5 Hàm lượng chì (Pb) ppm ≤2,0 
6 Hàm lượng Asen (As) ppm ≤2,0 
7 Hàm lượng Cadimi (Cd) ppm ≤2,0 
8 Hàm lượng Antimoan (Sb) ppm ≤2,0 

ISO 3114 (QĐ Bộ 
Y Tế, bổ sung 

ngày 21/11/1994) 

 
d.Ống nhựa HDPE (higt density polietylene) TCVN 6252 : 2003  
Ống HDPE được sản xuất từ nhựa PE có cho thêm chất chống ô xy hoá, chất 

ổn định và chất màu cần thiết cho việc sản xuất ống thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật 
và mục đích sử dụng bao gồm cả khả năng hàn được khi cần.  

Các sản phẩm ống HDPE có trọng lượng nhẹ, không gây độc hại, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, tuổi thọ trên 50 năm. 

Ống nhựa HDPE dẻo, có thể dài tới 200m, cuộn lại được.  
Trong các loại ống nhựa, ống nhựa PEHD ngày càng được sử dụng nhiều do 

những đặc tính của nó hơn hẳn tính chất của các loại ống nhựa khác như sau: 
-  Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển  
-  Mặt trong ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ  
-  Có hệ số truyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh)  
-  Độ bền cơ học và chịu va đập cao  
-  Tuổi thọ cao (sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm)  
-  Có độ uốn cao, chịu được sự biến động của lớp (động đất)  
- Độ bền hóa chất cao (ở dưới 60oC chịu được các dung dịch axít, kiềm, 

muối...)  
-  Chịu được nhiệt độ thấp tới - 40oC (sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh)  
-  Chịu được và không bị lão hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mặt trời  
-  Giá thành rẻ, kinh tế giảm được chi phí lắp đặt so với các loại ống khác 
Các đặc trưng chủ yếu về kích thước ống cấp thoát nước dân dụng HDPE theo 

bảng 5-22. 
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Bảng 5-22 
Chiều dày vách – e (mm) đối với các loại 
ống HDPE có áp suất làm việc (Bar) 

Đường 
kính ngoài 

(mm) 6 8 10 12,5 16 

Chiều 
dài ống 

(m) 

Chiều 
dài cuộn 

(m) 
16 - - - - 2,3 6 300 
20 - - - 1,9 2,3 6 300 
25 - - 1,9 2,3 2,8 6 300 
32 - 1,9 2,4 2,9 3,6 6 200 
40 1,9 2,4 3,0 3,7 4,5 6 200 
50 2,4 3,0 3,7 4,6 5,6 6 100 
63 3,0 3,8 4,7 5,8 7,1 6 50 
75 3,5 4,5 5,6 6,8 8,4 6 50 
90 4,3 5,4 6,7 8,2 10,1 6 25 
110 5,3 6,6 8,1 10,0 12,3 12 - 
125 6,0 7,4 9,2 11,4 14,0 12 - 
140 6,7 8,3 10,3 12,7 15,7 12 - 
160 7,7 9,5 11,8 14,6 17,9 12 - 
180 8,6 10,7 13,3 16,4 20,1 12 - 
200 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4 12 - 
225 10,8 13,4 16,6 20,5 25,2 12 - 
250 11,9 14,8 18,4 22,7 27,9 12 - 
280 13,4 16,6 20,6 25,4 31,3 12 - 
315 15,0 18,7 23,2 28,6 35,2 12 - 
355 16,9 21,1 26,1 32,2 39,7 12 - 
400 19,1 23,7 29,4 36,3 44,7 12 - 
450 21,5 26,7 33,1 40,9 50,3 12 - 
500 23,9 29,7 36,8 45,4 55,8 12 - 
280 13,4 16,6 20,6 25,4 31,3 12 - 
315 15,0 18,7 23,2 28,6 35,2 12 - 
355 16,9 21,1 26,1 32,2 39,7 12 - 
400 19,1 23,7 29,4 36,3 44,7 12 - 
450 21,5 26,7 33,1 40,9 50,3 12 - 
500 23,9 29,7 36,8 45,4 55,8 12 - 
 
e. Các phụ tùng nối ống  
Các chi tiết nối ống là những phụ tùng được dùng khi lắp đặt các đường ống 

dẫn.  
Những chi tiết nối ống gồm có nối góc, nối chữ T, ống lồng,  chữ thập, nắp 

chụp, v.v... 
Để nối các đoạn đường ống với nhau trên mạng lưới cấp thoát nước người ta 

có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau với vật liệu và phụ tùng thích hợp 
nhưng yêu cầu chung đối với vật liệu và phụ tùng nối ống là phải tạo ra mối nối 
bền vững không cho nước thấm từ trong ra cũng như từ ngoài vào. Ngoài ra mối 
nối còn phải có độ mềm dẻo nhất định để trục của ống có thể chuyển vị một góc 
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nhỏ so với các đoạn ống lân cận, đề phòng khi đất bị lún theo chiều dài ống mà 
mối nối không bị phá hoại. Vì vậy vấn đề cấu tạo mối nối và lựa chọn vật liệu chèn 
kín mối nối phù hợp là vấn đề đặc biệt cần lưu ý khi thi công các mạng lưới cấp 
thoát nước. 

Hình dạng và kích thước cơ bản của một số phụ tùng cho ống PVC: 
♦Nối góc 90o: Hình 5- 12 và bảng 5-23 

Bảng 5-23 

 
♦Nối góc 45o: Hình 5-13 và bảng 5-24 

Bảng 5-24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦Nối góc chữ T: Hình 5-14 và bảng 5-25 

Bảng 5-25 
 

 
 

d D Z l 
21 25,5 11,5 16,5 

26,4 31,5 15 19,5 
34 39 19 23 
42 47,5 23 27 
60 69 32 36 
75 87 40 44 
90 103 48 51 
110 126 58 61 

d D Z l 
21 25,5 11,5 16,5 

26,4 31,5 15 19,5 
34 39 19 23 
42 47,5 23 27 
60 69 32 36 
75 87 40 44 
90 103 48 51 

D d Z l 
25,5 21 5,5 16,5 
31,5 26,4 7 19,5 
39 34 9 23 

47,5 42 10 27 
69 60 15 36 
87 75 18 44 
103 90 21 51 
126 110 25 61 
143 125 29 68,5 
160 140 32 76 
183 160 36 86 
228 200 45 106 

 
Hình 5-13:  Nối góc 45o 

Hình 5-14:  Nối chữ T 
 

 
Hình 5-12:  Nối góc 90o 
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♦Nối góc 90o có 2 đầu lắp gioăng cao su: Hình 5-15 và bảng 5-26 
 Bảng 5-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦Đầu bịt (nắp đậy): Hình 5-16 và bảng 5-27 

 Bảng 5-27 

 
 

 
♦Gioăng cao su: 
Gioăng cao su là vật liệu được chế tạo sẵn có chiều dày bằng 1,4-1,6 chiều 

dày khe hở giữa đầu trơn và đầu loe của ống.  
Khi nối ống bằng gioăng cao su ta đặt gioăng cao su vào đầu loe trước rồi 

dùng kích đẩy đầu trơn vào ép chặt vòng cao su vào đầu loe để chèn chặt khe hở. 
 
Hình dạng và kích thước cơ bản của một số phụ tùng cho ống HDPE 
♦ Nối góc 90o hàn : Hình 5-17 và bảng 5-28 

                  Bảng 5-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Nối góc chữ T hàn: Hình 5-18 và bảng 5-29 
                

d H Z l 
63 202 97,8 104,2 
75 227 115,8 111,2 
90 252 135,9 116,1 
110 289 166,1 122,9 
125 315 186,9 128,1 
140 340 207,5 132,5 
160 367 226,8 140,2 
180 412 260,0 152,0 

d D L l 
60 72 55,5 36 
63 72 55,5 37,5 
75 87 69 44 
90 105 75 51 

110 124 94 61 

d L E z 
20 52 3 75 
25 52 3 80 
32 54 3 85 
40 57 3,7 95 
50 63 4,6 105  

Hình 5-17:  Nối góc 90o hàn 

 
Hình 5-15:  Nối góc 90o 

2 đầu lắp gioăng cao su 

 
Hình 5-16: Đầu bịt (nắp đậy)



 111

  Bảng 5-29 

 
 

 
e. Ống nhựa PP-R (polipropylen Random)  
TCVN 6253 : 2003 (ISO 8795 : 2001)  
Ống nhựa PP-R là loại ống có khả năng chịu nhiệt tốt, đường kính từ 20- 110 
Ưu điểm của ống nhựa PP-R: 
- Phù hợp cho hệ thống cung cấp nước lạnh, nóng đến 95oC.  
- Chống mài mòn bên trong và bên ngoài ống do các Ion trong nước và các 

hóa chất tiếp xúc lên bề mặt ống.  
- Không bị đóng cặn do canxi kết tủa lắng đọng.  
- Các mối nối không rò rỉ do kết nối bằng phương pháp hàn.  
- Tiêu chuẩn vệ sinh cao thích hợp sử dụng làm đường dẫn nước uống.  
- Giúp giảm lực cản dòng chảy và không gây tiếng ồn khi nước đang chảy.  
- Chịu được nhiệt độ và áp lực cao.  
- Dễ vận chuyển và lắp đặt, thi công nhanh gọn. 
 Trong xây dựng dân dụng ống nhựa PP-R dùng để dẫn nước nóng, nước lạnh 
Ống nhựa PP-R có tính năng ưu việt trên là do tỷ trọng của nhựa PE và PP 

thấp, các phân tử của nguyên liệu PP-R là hợp chất của carbon và hydrogen thích 
hợp cho vệ sinh môi trường, lại có thể tái sử dụng được. 

Ống PP-R không gây độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không bị rỉ 
sét, ăn mòn, cách nhiệt tốt, không rò rỉ và chịu được lực tác động lớn do va đập. 

Với tuổi thọ của ống trên 50 năm, ống PP-R được dùng trong các hệ thống 
ống dẫn nước nóng và lạnh, các hệ thống cấp và tản nhiệt, các hệ thống cung cấp 
nước lọc và điều hòa không khí ngoài ra còn dùng để vận chuyển hóa chất trong 
ngành công nghiệp. 

Ngoài các loại ống nhựa trên hiện nay Công ty TNHH một thành viên Mai 
Động (Hà Nội) đã bắt đầu sản xuất sản phẩm mới là ống nhựa cốt sợi thủy tinh làm 
bằng vật liệu composite dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực dẫn khí, dẫn nước sạch, 
thủy lợi, nước biển, thoát nước.  

 
5.5.4. Ưu nhược điểm chung của ống nhựa 
Ống nhựa có những ưu điểm như: độ bền vững cao, không dẫn điện dẫn nhiệt, 

có khả năng chống ăn mòn tốt nên thời gian phục vụ lâu dài. Ống nhựa nhẹ nên dễ 
thi công lắp ráp thay thế hoặc sửa chữa (cắt, đục, khoan dễ dàng). Mặt trong thành 
ống trơn nhẵn nên giảm được tổn thất áp lực trong ống, đảm bảo cho quá trình vận 
chuyển nước tốt. 

d l e Z z1 
20 52 3 150 75 
25 52 3 160 80 
32 54 3 170 85 
40 57 3,7 190 95 
50 63 4,6 210 105 

Hình 5-18:  Nối góc chữ T hàn 
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Bên cạnh những ưu điểm trên, một số loại ống nhựa có nhược điểm là: khi sử 
dụng cho mạng lưới cấp nước ăn uống, sinh hoạt thì phải kiểm tra sự ăn toàn cho 
sức khỏe con người. 

 
5.5.5. Phạm vi sử dụng  
Ống nhựa thường được sử dụng để xây dựng đường ống cấp và thoát như 

đường ống dẫn nước vào nhà và mạng lưới cấp nước bên ngoài có qui mô nhỏ (cấp 
địa phương).  

Khi sử dụng ống nhựa trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt cần lưu ý: Đối với 
mạng lưới cấp nước ăn uống sinh hoạt, ống nhựa chỉ được sử dụng khi có sự cho 
phép của cơ quan vệ sinh dịch tễ nhà nước (ống đạt tiêu chuẩn vệ sinh đối vối đời 
sống con người trong quá trình sử dụng). 
 

5.6. Một số loại ống khác 
5.6.1. Ống sành và phụ tùng (TCVN 3786:1994) 
a. Giới thiệu chung 
Ống sành được sản xuất bằng đất sét dẻo chịu lửa sau khi nung đến nhiệt độ 

cần thiết (khoảng 1000oC).  
Ở nước ta loại ống được sản xuất phổ biến là loại ống có đường kính từ 100 

đến 250mm và chiều dài 500mm.  
Ống sành được sản xuất với tiết diện hình tròn một đầu loe miệng bát và một 

đầu trơn như ống gang. 
Do có lớp men nên bề mặt ống sành rất mịn, không thấm nước và chống được 

sự ăn mòn của axit. 
 Hiện nay loại ống này còn sử dụng rất ít chủ yếu làm đường ống thoát nước 

đơn giản. 
b.Yêu cầu kĩ thuật  
Yêu cầu ngoại quan 
Ở mặt ngoài đầu thân ống và mặt trong của miệng ống có rãnh xoắn 
Mặt trong và ngoài ống được phủ lớp men bóng bền hóa học 
Ống sản xuất ra phải thẳng suốt dọc thân ống, mặt đầu ống phải thẳng góc với 

trục của thân ống. 
Ống và phụ tùng  phải đảm bảo không rò rỉ, khi gõ nhẹ bằng búa thép phải có 

tiếng kêu trong và vang. 
Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu  
Các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của ống sành theo bảng 5-29 

    Bảng 5-29 
Tên sản 
phẩm 

Độ hút nước  
(%) 

Độ chịu axit 
(%) 

Áp lực 
(N/cm2) 

Khuyết tật  ngoại quan

Ống, 
phụ tùng ≤ 10 ≥ 90 ≥ 20 Không có vết nứt ,vết 

phồng, nổ vôi,… 
 

c. Phương pháp thử 
Ngoại quan 
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Xác định các kích thước cơ bản của ống sành và phụ tùng bằng thước đo kim 
loại có độ chính xác tới 1mm. 

Xác định độ bóng của lóp men trên bề mặt và trong lòng ống và phụ tùng 
bằng cách so sánh với mẫu chuẩn. 

Xác định độ hút nước của ống và phụ tùng  
Mẫu thử được lấy từ  ba phần của một ống sành: Phần miệng bát, phần thân 

ống.  
Ở mỗi phần lấy một mẫu với diện tích khoảng 50 cm2  lau sạch bụi mảnh vỡ 

rồi sấy khô tới khối lượng không đổi (nhiệt độ 105-110oC, thời gian 20 phút). Sau 
đó mẫu được làm nguội trong bình ẩm rồi được cân chính xác tới 0,01g. 

Cho mẫu vào nồì có lưới chắn đổ ngập nước và đun sôi trong khoảng 3 giờ. 
Để mẫu nguội rồi vớt ra và dùng khăn ẩm lau khô lớp nước trên mặt ngoài 

mẫu rồi đem cân mẫu 
Độ hút nước của mẫu được tính theo công thức: 

100.1

o

o
p m

mmH −
=  

Trong đó : 
- W: độ hút nước ( %) 
- m1: khối lượng mẫu đã hút nước ( g) 
- mo: khôi lượng mẫu khô (g) 

Độ hút nước của ống sành là giá trị trung bình số học độ hút nước của các 
mẫu riêng rẽ. 

 
5.6.2. Ống ximăng-amimăng  
a. Giới thiệu chung 
Ống ximăng-amiăng còn gọi là ống fibrô ximăng được sản xuất trong nhà 

máy từ hỗn hợp bao gồm 75-80% ximăng pooclăng và 20-25% sợi amiăng (theo 
khối lượng). 

Ống có dạng hình trụ, hai đầu trơn, ống có đường kính D=50-1000mm, có 
chiều dài L=3-4m, chịu được áp lực P=3-12 at. 

b.Ưu nhược điểm : 
Ưu điểm chính của ống ximăng-amiăng là thi công tương đối dễ dàng, khả 

năng chống xâm thực tốt. Chịu tải trọng động kém và có khả năng gây ảnh hưởng 
xấu đến yêu cầu vệ sinh đối với nước dùng cho sinh hoạt của con người.  

c. Phạm vi sử dụng 
Ống ximăng amiăng được sử dụng chủ yếu trong mạng lưới thoát nước. Tuy 

nhiên vì những nhược điểm nêu trên nên hiện nay ống ximăng-amiăng rất ít được 
sử dụng. 


