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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Hệ thống tàu thủy trên các tàu hiện đại là các yếu tố rất quan trọng trong lĩnh vực đảm 

bảo an toàn cho tàu khi hành trình. Các hệ thống tạo ra và duy trì điều kiện sống còn cho 

thủy thủ đoàn và hành khách, cũng như tạo ra điều kiện để giữ được hàng hóa và các trang 

thiết bị, phục vụ các trang thiết bị, chống cháy nổ, v.v. 

Tính kinh tế và độ tin cậy trong khai thác của tàu phụ thuộc vào mức độ hiện đại hóa 

của các yếu tố kết cấu của hệ thống và các phương tiện điều khiển chúng. 

Các yếu tố kết cấu của hệ thống cần phải có biên dạng nhỏ, dễ chế tạo và giá thành hạ, 

vật liệu của chúng cần phải chống được sự tác động của nước biển và không khí ẩm, đảm 

bảo an toàn khi cháy, khi làm việc ít kéo theo tiếng ồn, nếu có thì cũng không vượt quá mức 

độ cho phép. 

Sự tiêu chuẩn hóa các kích thước điển hình của các chi tiết đường ống, các phụ tùng và 

các cơ cấu, tổ hợp các nút lắp ghép từ các chi tiết phải được thực hiện với sự làm việc tiện 

lợi nhất và số chi tiết phải là tối thiểu, đảm bảo cho hệ thống phải đơn giản và có giá thành 

hợp lý, đảm bảo nâng cao được hiệu quả làm việc và vật liệu phải kinh tế. 

Tất cả các điều này được thể hiện trong thiết kế và chế tạo hệ thống tàu thủy trên 

những tàu hiện đại, liên quan đến rất nhiều các vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết 

nó trong những chuyên ngành hẹp. Phù hợp với các yêu cầu này, tác giả đã thu thập, sưu tầm 

nhiều tài liệu liên quan để biên soạn giáo trình “Hệ thống tàu thủy” này. Sách được chia 

thành 10 chương, ngoài phần các khái niệm cơ bản và phân loại các hệ thống, cũng như 

phần làm sáng tỏ phương pháp tính toán thủy lực đường ống, các đặc tính và lựa chọn máy, 

xác định điều kiện làm việc phối hợp của chúng trên mạng đường ống, thì các hệ thống có thể 

được chia thành năm nhóm hệ thống lớn trên tàu thủy, bao gồm: các hệ thống hầm tàu; các 

hệ thống phòng, phát hiện và chữa cháy; các hệ thống vệ sinh và chất thải; các hệ thống vi 

khí hậu nhân tạo và các hệ thống chuyên dụng cho tàu dầu. 

 Sách dành cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế, đóng tàu và kỹ thuật đại dương 

trong các trường đại học. Sách cũng có thể có ích cho những chuyên gia hoạt động trong lĩnh 

vực thiết kế, đóng và khai thác tàu. 

Lần đầu biên soạn, những thiếu sót, khiếm khuyết của cuốn sách chắc là không tránh 

khỏi, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để lần tái bản cuốn sách được 

hoàn thiện hơn. Tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp đó. Mọi thư từ xin gửi 

về tác giả theo địa chỉ: Bộ môn Lý thuyết Thiết kế tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam.           

Tác giả 
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