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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

Theo nguyện vọng đông đảo của tất cả các sinh viên, cán bộ ngành môi trường trong cả 

nước. Sau một thời gian biên soạn và hiệu chỉnh, GREE xin giới thiệu đến các bạn bộ giáo 

trình Mạng Lưới Thoát Nước.  

 

 

Bộ giáo trình này bao gồm 9 chương: 

 

• Chương 1: Những khái niệm cơ bản 
 

• Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nước 
 

• Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất 
 

• Chương 4: Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước 

 

• Chương 5: Những công trình trên mạng lưới thoát nước 

 

• Chương 6: Xây dựng mạng lưới thoát nước 

 

• Chương 7: Trạm bơm nước thải 
 

• Chương 8: Quản lý mạng lưới thoát nước 

 

• Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa 
 

 

Hy vọng bộ giáo trình này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình học tập cũng như là 

nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn trong quá trình công tác sau này.  

 

Đây cũng là lần đầu tiên, cuốn sách điện tử này được xuất bản do đó, sẽ không tránh khỏi 

những thiếu sót. Để cho cuốn sách ngày càng hoạn thiện, phục vụ nhu cầu thiết thực của 

đông đảo sinh viên và cán bộ chuyên gia trong ngành, xin các bạn phản hồi những sai sót 

cho chúng tôi qua địa chỉ tamnhinxanhvietnam@yahoo.com 
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Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành biên soạn và tiếp tục giới thiệu đến các 

bạn những bộ giáo trình điện tử sau: 

 

• Cở sở công nghệ môi trường 

• Đánh giá tác động môi trường 

• Quản lý chất thải rắn 

• Hoá môi trường 

• Bơm và trạm bơm 

• …. 

 

 

 

 

 TP.HCM ngày 22 tháng 8 năm 2006 
Ban biên tập 

 

 


