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QCVN 21: 2015/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ
PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
PHẦN 14

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÀU VƯỢT TUYẾN MỘT CHUYẾN
CHƯƠNG 1

1.1

Quy định chung

1.1.1

Phạm vi áp dụng

QUY ĐỊNH CHUNG

1

Các quy định của Phần này được áp dụng cho các tàu dự định thực hiện hành trình
vượt tuyến một chuyến.

2

Quy định của phần này chỉ áp dụng cho các tàu vượt tuyến có hành trình biển hạn chế
như quy định tại 2.1.2-4(1)(a) Phần 1A Mục II của Quy chuẩn này.

1.1.2
1

Các định nghĩa

Trong phần này, sử dụng những định nghĩa sau:
(1) Vượt tuyến: Hành trình đi biển vượt ra ngoài phạm vi hoạt động đã được phân cấp
hoặc chứng nhận cho tàu. Ví dụ tàu biển cấp hạn chế III nhưng hành trình trong
phạm vi thuộc cấp hạn chế II; phương tiện thủy nội địa hành trình đi biển;
(2) Một chuyến: Hành trình từ một điểm đã định đến một điểm đã định khác, với các quy
định và điều kiện của hành trình phải được thỏa mãn, trừ trường hợp có các sự cố
bất khả kháng khác phải thay đổi hành trình để đảm bảo an toàn cho tàu. Hành trình
quay trở về không được tính là hành trình một chuyến. Điểm đến của hành trình một
chuyến phải đảm bảo các điều kiện neo đậu phù hợp với tàu;
(3) Tàu thông thường: Tàu thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu phải áp dụng đối với cấp tàu
và vùng hoạt động dự định.

1.1.3
1

Các yêu cầu cơ bản

Tàu dự định hành trình vượt tuyến một chuyến phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau
đây:
(1) Thỏa mãn các điều kiện về ổn định nguyên vẹn như đã chỉ ra ở 1.8.1 Phần 10, mạn
khô như đã chỉ ra ở 1.1.2-3 và 1.1.2-4 Phần 11, phù hợp với điều kiện của chuyến đi;
(2) Thỏa mãn các điều kiện về kết cấu và độ bền của thân tàu, phù hợp với điều kiện
chuyến đi;
(3) Có các trang bị tạm thời phục vụ chuyến đi để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống
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cháy, trang bị cứu sinh, phương tiện tín hiệu, đến mức độ có thể thực hiện được;
(4) Đảm bảo sự hoạt động an toàn trong điều kiện của chuyến đi đối với máy chính, hệ
trục chân vịt, hệ thống lái và trang bị điện.
1.1.4

Các điều kiện đối với tàu vượt tuyến một chuyến

1

Tàu phải được Đăng kiểm thẩm định thiết kế, kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của
Phần này trước khi tàu khởi hành và duy trì các điều kiện cho hành trình như nêu ở
1.1.4 này.

2

Tàu phải duy trì được các trạng thái liên quan ổn định, mạn khô, phù hợp với thiết kế
được thẩm định cho tàu vượt tuyến một chuyến trong toàn bộ hành trình.

3

Hành trình vượt tuyến một chuyến không được chở hàng, chở khách, trừ trường hợp
chở theo các máy phụ, thiết bị thiết yếu để phục vụ cho khai thác của tàu. Trong trường
hợp chở theo máy phụ, thiết bị thiết yếu này, phải đảm bảo chúng được chằng buộc
đúng quy định.

4

Thuyền viên trên tàu phải được đảm bảo theo đúng quy định đối với hành trình và phù
hợp với tàu.

1.1.5
1

Miễn giảm các yêu cầu

Do đặc điểm chỉ hành trình một chuyến, không thể đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đối với
tàu thông thường, các tàu vượt tuyến một chuyến có thể được xem xét miễn giảm
như sau:
(1) Giảm 5% đối với các công thức về tính toán độ bền, kết cấu, chiều dày tôn vỏ, so với
các công thức tính đối với tàu thông thường;
(2) Trong trường hợp phải trang bị các thiết bị bổ sung như thiết bị hàng hải, vô tuyến
điện, thiết bị chống cháy để phù hợp với chuyến đi, thì các thiết bị này có thể được
trang bị dạng thiết bị di dộng thay cho yêu cầu phải trang bị thiết bị cố định như các
tàu thông thường, nếu việc trang bị thiết bị dạng di động phù hợp với yêu cầu hoạt
động của tàu.

2

Trong trường hợp tàu hành trình một chuyến được đi thành đoàn hoặc có tàu khác hỗ
trợ trong hành trình một chuyến thì có thể xem xét miễn giảm các yêu cầu đến mức độ
Đăng kiểm thấy phù hợp.

3

Trong trường hợp cần các trang bị bổ sung tạm thời, phù hợp với các yêu cầu trong
Phần này, chỉ để thực hiện hành trình vượt tuyến một chuyến, thì các trang bị bổ sung
tạm thời này có thể được tính toán, bố trí và lắp đặt phù hợp cho chuyến đi, được tính
toán với phương pháp tính trực tiếp được Đăng kiểm chấp nhận, phù hợp với các điều
kiện hạn chế hoạt động cụ thể.
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2.1

Quy định chung

2.1.1

Đề nghị kiểm tra

CÁC YÊU CẦU

Chủ tàu hoặc người đại diện của chủ tàu phải có văn bản đề nghị Đăng kiểm kiểm tra và
cấp các giấy chứng nhận cho tàu vượt tuyến một chuyến.
2.2

Yêu cầu đối với hồ sơ thiết kế

2.2.1

Trình hồ sơ thiết kế

1

Nếu tàu dự định được Đăng kiểm kiểm tra để vượt tuyến một chuyến thì trước khi tiến
hành thi công và trang bị thêm cho tàu, phải trình Đăng kiểm các hồ sơ và bản vẽ phù
hợp để thẩm định trước khi nộp đơn đề nghị kiểm tra. Về cơ bản, hồ sơ bản vẽ thiết kế
phải tương ứng đến mức độ cần thiết và có thể được như yêu cầu ở 2.1.2-1(1) đến (2)
Phần 1B và các bản tính về mạn khô, ổn định.

2

Đối với các tàu đã được Đăng kiểm kiểm tra, phân cấp thì hồ sơ thiết kế được thẩm định sẽ
căn cứ vào hồ sơ thiết kế đã được Đăng kiểm thẩm định trước đây của tàu, phần thiết kế
cho tàu vượt tuyến một chuyến chỉ yêu cầu tính nghiệm các phần liên quan đến kết cấu,
thiết bị, ổn định, mạn khô. Đối với các phần cần phải gia cường, bổ sung kết cấu, thiết bị thì
các phần gia cường, bổ sung này phải được thể hiện trong hồ sơ thiết kế.

2.2.2
1

Hồ sơ phải duy trì trên tàu

Các tàu hành trình vượt tuyến một chuyến phải được trang bị các hồ sơ, tài liệu được
Đăng kiểm thẩm định sau trên tàu, phù hợp với 2.1.6 Phần 1B:
(1) Bản tính ổn định nguyên vẹn;
(2) Sơ đồ kiểm soát cháy;
(3) Sơ đồ kiểm soát tai nạn.

2.3

Yêu cầu kỹ thuật

2.3.1

Yêu cầu về kết cấu, thiết bị

Tàu phải đảm bảo các yêu cầu về độ bền kết cấu phù hợp với tàu thông thường trong
trạng thái chuyến đi và áp dụng 1.1.5 Phần này.
2.3.2

Yêu cầu về ổn định

Tàu phải thỏa mãn các yêu cầu về ổn định nguyên vẹn phù hợp với tàu thông thường
ứng với trạng thái chuyến đi.
2.3.3

Yêu cầu về thiết bị lái

Thiết bị lái của tàu phải phù hợp về độ bền kết cấu tương ứng với trạng thái chuyến đi và áp
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dụng các yêu cầu thích hợp ở 21.1 Phần 2B hoặc 25.1 Phần 2A và 1.1.5 Phần này.
2.3.4

Yêu cầu đối với thiết bị chữa cháy

Ngoài các thiết bị chữa cháy của tàu trước đây, tàu phải được trang bị các thiết bị chữa
cháy xách tay và di dộng phù hợp với tàu thông thường.
2.3.5

Yêu cầu về trang bị cứu sinh

Tàu phải được trang bị thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 42: 2012/BGTVT về
phao bè cứu sinh, phao áo, phao tròn, bộ quần áo bơi hoặc dụng cụ chống mất nhiệt
phù hợp với tàu thông thường.
2.3.6
1

Yêu cầu về trang bị hàng hải và vô tuyến điện

Trang bị hàng hải
(1) Đối với tàu biển vượt tuyến: ngoài các thiết bị như tàu thông thường, phải bổ sung
hải đồ vùng biển tàu dự kiến hành trình;
(2) Đối với phương tiện thủy nội địa vượt tuyến:
(a) Hành trình ở vùng biển hạn chế III:
(i)

01 la bàn từ đặt trong buồng lái dùng để lái tàu;

(ii) 01 bộ đo sâu bằng tay;
(iii) 01 ống nhòm;
(iv) 01 thiết bị đo độ nghiêng;
(v) 01 máy thu hệ thống vô tuyến hàng hải;
(vi) 01 séc tăng hàng hải;
(vii) 01 ra đa (9 GHz) (chỉ đối với tàu có GT ≥ 1600);
(viii) Hải đồ phù hợp vùng biển tàu dự kiến vượt tuyến.
(b) Hành trình ở vùng biển hạn chế II hoặc I:
(i)

01 la bàn chuẩn (có thiết bị truyền chỉ số vành chia độ đến buồng lái);

(ii) 01 ra đa (9 GHz)
(iii) 01 bộ đo sâu bằng tay;
(iv) 01 ống nhòm;
(v) 01 đồng hồ bấm giây;
(vi) 01 thiết bị đo độ nghiêng;
(vii) 01 séc tăng hàng hải;
(viii) 01 máy thu hệ thống vô tuyến hàng hải;
(ix) Hải đồ phù hợp vùng biển tàu dự kiến vượt tuyến;
2

Trang bị vô tuyến điện
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Phương tiện thủy nội địa vượt tuyến phải được trang bị các trang bị vô tuyến điện như
sau:
(1) Hành trình ở vùng biển hạn chế III:
(a) 01 thiết bị VHF DSC;
(b) 02 thiết bị VHF hai chiều;
(c) 01 thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn (SART hoặc AIS-SART).
(2) Hành trình ở vùng biển hạn chế II hoặc I:
(a) 01 thiết bị MF/HF;
(b) 01 thiết bị VHF DSC;
(c) 02 thiết bị VHF hai chiều;
(d) 02 thiết bị chỉ báo vị trí tìm kiếm và cứu nạn (SART hoặc AIS-SART);
(e) 01 S.EPIRB (với tàu chạy tuyến quốc tế).
3

Các thiết bị nêu trên phải được cấp điện từ nguồn điện chính và sự cố của tàu. Với các
tàu có nguồn điện chính là ắc quy mà không đảm bảo khả năng nạp lại được thì phải
tăng số lượng các bình ắc quy lên để đảm bảo 150% khả năng cấp điện cho toàn bộ
hành trình, ngoài ra phải bổ sung một nguồn ắc quy dự phòng đủ cấp cho các thiết bị vô
tuyến điện trong thời gian tối thiểu 3 giờ, tổ ắc quy dự phòng này phải được bố trí trên
boong gần với buồng đặt thiết bị vô tuyến điện. Đối với hộp chứa ắc quy đặt trên boong
hở, cấp bảo vệ hộp chứa ắc quy phải không thấp hơn IP56 và hộp phải cách mặt boong
tối thiểu 100 mm.

2.3.7

Yêu cầu về hệ thống hút khô

Về nguyên tắc, tất cả các khoang két, khoang hàng của tàu có ảnh hưởng đến tính nổi
và dự trữ nổi của tàu đều phải có hệ thống hút khô. Tối thiểu phải trang bị một bơm hút
khô cơ giới được bố trí để sẵn sàng hoạt động, trừ trường hợp các sà lan và tàu không
tự hành.
2.3.8

Yêu cầu về ổn định, mạn khô

1

Tàu phải đảm bảo các yêu cầu về ổn định nguyên vẹn phù hợp với trạng thái chuyến đi
như yêu cầu đối với tàu thông thường.

2

Tàu phải đảm bảo các yêu cầu về mạn khô như yêu cầu đối với tàu thông thường về các
yêu cầu đối với chiều cao các ống thông hơi, thông gió, chiều cao ngưỡng cửa, các yêu
cầu đối với các lỗ khoét, các yêu cầu đối với tính kín thời tiết. Trong trường hợp không
đảm bảo các yêu cầu về chiều cao hoặc tính kín thời tiết, có thể sử dụng phương pháp
làm kín tạm thời như hàn hoặc lắp đặt các kết cấu làm kín tương tự.

2.3.9

Yêu cầu về thiết bị tín hiệu

Thiết bị tín hiệu của tàu phải được trang bị phù hợp với Chương 3, Mục II của QCVN
42: 2012/BGTVT, tương ứng với tàu thông thường, trừ trường hợp các trang bị dự trữ
có thể được miễn giảm.
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CHƯƠNG 3

3.1

Quy định chung

3.1.1

Quy định chung

KIỂM TRA

Tàu dự định hành trình vượt tuyến một chuyến phải được Đăng kiểm kiểm tra trước khi
hành trình để đảm bảo tàu phù hợp với chuyến đi.
3.1.2

Nội dung kiểm tra

1

Đối với các hạng mục cần phải gia cường, bổ sung kết cấu hoặc bổ sung trang thiết bị
thì các hạng mục này phải được Đăng kiểm kiểm tra việc thi công, lắp đặt thỏa mãn các
yêu cầu tương ứng của Quy chuẩn này và phù hợp với thiết kế đã được thẩm định.

2

Thử nghiệm
Đối với các kết cấu, thiết bị lắp đặt bổ sung mà trong các yêu cầu tương ứng của Quy
chuẩn này yêu cầu phải được thử nghiệm trước khi lắp đặt xuống tàu hoặc sau khi lắp
đặt xuống tàu thì chúng phải được thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu đó. Tuy nhiên,
có thể áp dụng các phương pháp thử tương đương khác hoặc miễn giảm một phần nếu
việc thử đó không thể áp dụng được trong thực tế (ví dụ như yêu cầu thử khi tàu thử
đường dài ngoài biển).
Trước khi tàu hành trình vượt tuyến một chuyến, tàu phải được Đăng kiểm kiểm tra, thử
nghiệm để đảm bảo phù hợp cho chuyến đi đối với thiết bị lái, hệ động lực, thiết bị tín
hiệu, thiết bị neo. Việc thử nghiệm này có thể được thực hiện với chế độ thích hợp tại
bến. Nếu Đăng kiểm thấy cần thiết thì có thể yêu cầu các chế độ thử rời bến.

3

Đối với các tàu đã đến hạn kiểm tra chu kỳ hoặc quá hạn kiểm tra chu kỳ thì ngoài các
kiểm tra, thử nghiệm như nêu ở -1 và -2 trên, tàu còn phải hoàn thành các đợt kiểm tra
chu kỳ đó.

3.2

Cấp Giấy chứng nhận

3.2.1

Tàu vượt tuyến một chuyến không thực hiện chuyến đi quốc tế

Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra như nêu ở 3.1 trên, tàu sẽ được Đăng kiểm cấp Giấy
chứng nhận phù hợp đi một chuyến.
3.2.2

Tàu vượt tuyến một chuyến thực hiện chuyến đi quốc tế

1

Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra như nêu ở 3.1 trên, tàu sẽ được Đăng kiểm cấp Giấy
chứng nhận phù hợp đi một chuyến.

2

Ngoài giấy chứng nhận như nêu ở -1 trên, nếu chủ tàu hoặc quốc gia cảng đến của tàu
có yêu cầu thì Đăng kiểm sẽ kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu
của tàu hoạt động tuyến quốc tế, nếu tàu thỏa mãn.
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3.3

Xác định lại tình trạng tàu sau hành trình vượt tuyến một chuyến

3.3.1

Giữ nguyên tình trạng sau hành trình vượt tuyến một chuyến

Nếu để thực hiện hành trình vượt tuyến này tàu phải gia cường, bổ sung kết cấu hoặc
trang bị bổ sung thiết bị thì sau khi kết thúc hành trình vượt tuyến một chuyến, tàu có thể
giữ nguyên hiện trạng như vậy để tiếp tục hoạt động như đã được phân cấp trước đây.
Trong trường hợp này, việc trang bị như nêu trên sẽ được coi như đợt hoán cải của tàu
và hồ sơ kiểm tra này sẽ được lưu vào hồ sơ giám sát của tàu, kèm theo các thay đổi
thông số, bố trí, các tài liệu của tàu, nếu có.
3.3.2

Khôi phục lại trạng thái ban đầu

1

Trong trường hợp tàu được tháo bỏ toàn bộ để trở lại hiện trang ban đầu, thì Chủ tàu
phải mời Đăng kiểm kiểm tra để xác nhận việc tháo bỏ này. Hồ sơ kiểm tra này và hồ sơ
kiểm tra tàu để vượt tuyến một chuyến được lưu vào hồ sơ giám sát tàu.

2

Trường hợp tàu chỉ được tháo bỏ một phần thì áp dụng các yêu cầu tương ứng ở 3.3.1
và 3.3.2-1 trên.

241

