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Sửa đổi 1:2015 QCVN 72:2013/BGTVT 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN 

THỦY NỘI ĐỊA 
National Technical Regulation on Rule of Inland - Waterway 

Ships Classification and Construction 
  

QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
  

PHẦN 3. HỆ THỐNG MÁY TÀU 
 

CHƯƠNG 7. NỒI HƠI 
7.1 Quy định chung 
7.1.1 Phạm vi áp dụng 
1 Những yêu cầu trong Chương này áp dụng cho các nồi hơi, trừ các nồi hơi 

được nêu ở (1) và (2) dưới đây: 
(1) Nồi hơi với áp suất thiết kế không quá 0,1 MPa và bề mặt hấp nhiệt không 

quá 1 m2; 
(2) Nồi nước nóng với áp suất thiết kế không quá 0,1 MPa và bề mặt hấp nhiệt 

không quá 8 m2. 
7.1.2 Thuật ngữ 
1 Các thuật ngữ được sử dụng trong Chương này được định nghĩa như sau: 
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(1) Nồi hơi là thiết bị tạo ra hơi nước hoặc nước nóng nhờ lửa, khí cháy hoặc 
các hơi nóng khác bao gồm: bộ quá nhiệt, bầu hâm, bộ tiết kiệm, bộ tiết kiệm khí 
thải và các thiết bị tương đương khác; 

(2) Nồi hơi phụ thiết yếu là nồi hơi cung cấp hơi nước cho hoạt động của các 
máy phụ cần thiết cho máy chính, các máy phụ dùng để điều động và an toàn cũng 
như máy phát điện; 

(3) Nồi hơi khí thải là nồi hơi chỉ dùng nhiệt khí thải của động cơ đi-ê-den để tạo 
ra hơi nước hoặc nước nóng, có một buồng chứa hơi hoặc một bình ngưng và có 
một lối ra cho hơi hay nước nóng; 

(4) Bộ tiết kiệm khí thải là thiết bị tạo ra hơi nước hay nước nóng chỉ nhờ dùng nhiệt 
của khí thải của động cơ đi-ê-den, không có buồng chứa hơi nước hoặc bình ngưng; 

(5) Mặt hấp nhiệt của nồi hơi là diện tích được tính cho bề mặt phía khí cháy 
nơi mà một phía tiếp xúc với khí cháy còn phía kia với nước nhưng không kể mặt 
hấp nhiệt của bộ quá nhiệt, bầu hâm, bộ tiết kiệm và bộ tiết kiệm khí thải trừ khi 
được quy định riêng; 

(6) Áp suất làm việc đã được thẩm định và áp suất danh nghĩa của nồi hơi có 
bộ quá nhiệt lắp đặt trong nồi hơi tương ứng là áp suất lớn nhất trong thân nồi hơi 
và áp suất lớn nhất tại cửa ra của bộ quá nhiệt và là áp suất điều chỉnh để mở van 
an toàn của bộ quá nhiệt; 

(7) Áp suất thiết kế là áp suất được dùng khi tính toán để quyết định các kích 
thước của các chi tiết và là áp suất làm việc cho phép lớn nhất của chi tiết. Áp suất 
thiết kế cho thân nồi hơi không được nhỏ hơn áp suất làm việc được quy định cho nồi hơi. 

7.1.3 Các bản vẽ và tài liệu trình thẩm định 
1 Các bản vẽ và tài liệu trình Đăng kiểm bao gồm: 
(1) Các bản vẽ (có chỉ rõ vật liệu và kích thước)  
(a) Bố trí chung của nồi hơi; 
(b) Các chi tiết vỏ và ống góp (bao gồm cả các phụ tùng bên trong);  
(c)  Các chi tiết của giá lắp phụ tùng và vòi phun của nồi hơi; 
(d) Bố trí và các chi tiết của các ống nồi hơi; 
(e) Bố trí và các chi tiết của các ống của bộ quá nhiệt và bầu hâm nóng; 
(f) Bố trí và các chi tiết của các ống của bộ hâm tiết kiệm và bầu hâm tiết kiệm 

khí thải; 
(g) Các chi tiết của bộ hâm trước không khí; 
(h) Bố trí và các chi tiết phụ tùng của nồi hơi; 
(i)  Bố trí các van an toàn (cùng với các thông số kỹ thuật);  
(j)  Các bản vẽ khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết. 
(2) Tài liệu: 
(a) Đặc tính kỹ thuật nồi hơi; 
(b) Các đặc điểm kỹ thuật hàn (với quy trình hàn, vật liệu hàn và điều kiện hàn);  
(c)  Các tài liệu khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết. 
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7.2 Vật liệu và hàn 
7.2.1 Vật liệu 
1 Vật liệu được dùng để chế tạo các chi tiết chịu áp suất của nồi hơi phải tuân 

theo các yêu cầu trong Phần 6A tùy theo công dụng và phải được thử nghiệm theo 
các yêu cầu trong Phần 6A của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, các loại vật liệu khác với 
nêu trên có thể được sử dụng với điều kiện là các đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải 
được Đăng kiểm chấp thuận. 

2 Mặc dù có yêu cầu ở -1, nhưng các vật liệu được nêu trong các tiêu chuẩn đã 
được công nhận có thể được sử dụng cho các phụ tùng như các van, các vòi phun 
lắp trên nồi hơi nếu được Đăng kiểm chấp nhận sau khi xem xét các kích thước và 
điều kiện phục vụ. 

7.2.2 Giới hạn sử dụng của vật liệu dùng làm các phụ tùng 
Giới hạn sử dụng của các vật liệu dùng làm các phụ tùng phải tuân theo quy 

định 7.9.1. 
7.2.3 Xử lý nhiệt thép tấm 
Trong trường hợp xử lý nhiệt, như gia công tạo hình nóng hoặc khử ứng suất 

được thực hiện đối với thép tấm trong quá trình chế tạo nồi hơi, cơ sở chế tạo nồi 
hơi phải nêu rõ dự định cùng với đơn đặt hàng vật liệu. Trong trường hợp này, 
những nội dung cần thiết đối với nhà sản xuất thép tấm được nêu ở Phần 6A của 
Quy chuẩn này. 

7.2.4 Thử không phá hủy đối với thép đúc 
Vật liệu thép đúc được dùng làm thân nồi hơi chịu áp suất trong phải được thử 

nghiệm bằng chụp tia phóng xạ, kiểm tra bằng từ tính và phải được xác nhận rằng 
chúng không có khuyết tật có hại. 

7.2.5 Hàn 
Trình độ thợ hàn nồi hơi phải phù hợp với những quy định trong Phần 6B của 

Quy chuẩn này. 
7.3 Yêu cầu về thiết kế 
7.3.1 Các ký hiệu 
Nếu không có các chỉ dẫn riêng nào khác thì các ký hiệu được dùng trong 

chương này như sau: 
f -  ứng suất cho phép, N/mm2 phù hợp với các yêu cầu trong 7.4.1 hoặc 9.2.1; 
Tr - chiều dày yêu cầu, mm được tính theo áp suất thiết kế. Áp suất cho phép là áp 

suất có được khi thay chiều dày yêu cầu bằng chiều dày thực trong công thức; 
P - áp suất thiết kế, MPa; 
J - giá trị nhỏ nhất của hệ số bền của mối nối được quy định ở 7.4.2; 
R - bán kính trong của thân nồi hơi, mm. 
7.3.2 Áp suất thiết kế của bộ tiết kiệm và bộ tiết kiệm khí thải 
1 Áp suất thiết kế của bộ tiết kiệm không được nhỏ hơn áp suất làm việc lớn 

nhất của bộ tiết kiệm, được xác định trên cơ sở áp suất làm việc lớn nhất của bơm 
cấp nước. 
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2 Áp suất thiết kế của bộ tiết kiệm khí thải không được nhỏ hơn áp suất làm 
việc lớn nhất của bộ tiết kiệm khí thải, được xác định trên cơ sở áp suất làm việc 
lớn nhất của bơm tuần hoàn nước nồi hơi. 

7.3.3 Các lưu ý đối với độ bền kết cấu 
1 Khi tác động của các ứng suất bổ sung như tập trung ứng suất cục bộ, tải 

trọng lặp lại và ứng suất nhiệt là đáng kể thì phải có các biện pháp thích hợp như 
tăng chiều dày nếu thấy cần thiết. 

2 Những phần được cố định của ống lửa của nồi hơi kiểu đứng phải được thiết 
kế sao cho sự biến dạng của ống lửa do giãn nở nhiệt của lò đốt bán cầu không bị 
khống chế quá chặt. 

3 Cần phải xem xét đầy đủ theo các quy định (1) và (2) dưới đây để ngăn ngừa 
trước sự quá nóng các ống nước của nồi hơi có sản lượng nhiệt của buồng cháy cao. 

(1) Nước nồi hơi phải đủ tuần hoàn tới các ống nước; 
(2) Các phương tiện thích hợp như làm mềm nước..., phải được trang bị. 
7.3.4 Nồi hơi có dạng không thông thường 
1 Khi việc tính độ bền theo các quy định từ 7.5 tới 7.7 là không thực tế hoặc không 

hợp lý vì hình dạng của bộ phận chịu áp suất khác thường thì phải tiến hành các tính 
toán chi tiết thích hợp khác với sự chấp thuận của Đăng kiểm và Đăng kiểm sẽ xem 
xét kết quả tính toán và coi như việc tính toán phù hợp các quy định 7.5 đến 7.7. 

2 Khi việc thiết kế theo các yêu cầu từ 7.5 tới 7.7 không thích hợp vì hình dạng 
các bộ phận chịu áp suất khác thường, phải đo ứng suất hoặc biến dạng do tải 
trọng phù hợp với sự chấp thuận của Đăng kiểm và Đăng kiểm sẽ xem xét việc đo 
và coi như chúng phù hợp các quy định ở 7.5 đến 7.7. 

7.3.5 Các lưu ý đối với việc lắp đặt 
1 Nồi hơi phải được lắp đặt sao cho tác động của các tải trọng hoặc ngoại lực 

sau đây là nhỏ nhất: 
(1) Các chuyển động hoặc chấn động của tàu do máy móc sinh ra; 
(2) Ngoại lực sinh ra do các ống và các chi tiết đỡ được lắp vào nồi hơi; 
(3) Sự giãn nở nhiệt do sự thay đổi nhiệt độ. 
2 Nồi hơi phải được lắp đặt ở vị trí xa các vách ngăn đến mức có thể thực hiện được.  
3 Bộ tiết kiệm khí thải loại khung sườn phải được lắp đặt sao cho có thể kiểm 

tra được dễ dàng tấm lắp ống vào thân vỏ. 
7.3.6 Bảo vệ tránh ảnh hưởng của ngọn lửa 
Khi phần bầu góp và ống góp là phần tiếp xúc với lửa hoặc khí có nhiệt độ cao 

thì phải có thêm cách nhiệt hoặc các biện pháp thích hợp khác. Đối với bộ tiết kiệm 
khí thải loại khung sườn, bọc cách nhiệt ở vị trí chu vi của tấm đầu ống phải sao 
cho có thể kiểm tra bằng siêu âm được đối với tấm lắp ống vào thân vỏ. 

7.3.7 Lưu ý cháy muội 
Đối với nồi hơi khí thải và bộ tiết kiệm khí thải phải lưu ý để tránh cho chúng 

khỏi bị hư hại do cháy muội. 
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7.4 Ứng suất cho phép và hệ số bền của mối nối 
7.4.1 Ứng suất cho phép 
1 Ứng suất cho phép đối với từng loại vật liệu được xác định như sau. Trong 

trường hợp này, nhiệt độ kim loại thường được dùng để đánh giá ứng suất cho 
phép của nồi hơi là nhiệt độ thiết kế lớn nhất của chất lỏng bên trong và nhiệt độ 
của bề mặt hấp nhiệt phải được tăng thêm trị số nhiệt độ cho trong Bảng 3/7.1. 
Nhiệt độ kim loại phải không nhỏ hơn 250oC. 

(1) Ứng suất cho phép (f) của thép các bon (kể cả thép các bon mangan được 
nói đến trong chương này) và thép hợp kim thấp (không kể thép đúc) phải không 
lớn hơn giá trị có được từ các công thức sau đây, lấy giá trị nào nhỏ hơn. Ứng suất 
cho phép ở mỗi một nhiệt độ kim loại cũng có thể lấy theo những giá trị được cho 
trong Bảng 3/7.2 thay cho việc tính theo công thức sau đây: 

0,1
Sf;

6,1
Sf;

6,1
Ef;

7,2
Rf c

4
R

3
t

2
20

1 ====  

trong đó: 
R20 - giới hạn bền kéo danh nghĩa của thép ở nhiệt độ trong phòng, N/mm2; 
Et - giới hạn chảy của kim loại đang xét ở nhiệt độ của kim loại (hoặc giới hạn 

chảy quy ước), N/mm2);  
SR - ứng suất trung bình của thép đang xét để gây ra sự phá hủy trong 100.000 giờ 

ở nhiệt độ kim loại, nếu độ rộng của giới hạn dải phân tán các kết quả vượt quá ± 20% 
giá trị trung bình thì bằng 1,25 lần ứng suất nhỏ nhất ở nhiệt độ kim loại gây ra sự 
phá hủy trong 100.000 giờ, N/mm2; 

Sc - ứng suất trung bình để tạo ra sự giãn dài 1% của thép đang xét trong 
100.000 giờ ở nhiệt độ của kim loại, N/mm2. 

(2) Ứng suất cho phép của ống thép hàn điện trở (hàn tiếp xúc) phải bằng 85% 
giá trị trong Bảng 3/7.2; 

(3) Ứng suất cho phép của thép đúc phải bằng 80% giá trị tính được theo công 
thức ở (1) hoặc giá trị cho phép trong Bảng 3/7.2. Không được dùng thép đúc có 
chiều dày quá 50 mm nếu không có sự chấp thuận trước của Đăng kiểm; 

(4) Giá trị ứng suất của vật liệu khác với các loại được chỉ ra trong (1) và (3) sẽ 
được Đăng kiểm xem xét riêng từng trường hợp có tính tới các đặc tính cơ học của 
vật liệu. 

Bảng 3/7.1. Lượng tăng nhiệt độ so với nhiệt độ chất lỏng bên 
trong cho nhiệt độ kim loại tại mặt hấp nhiệt 

Hấp nhiệt tiếp xúc 25oC 
Mặt hấp nhiệt nói chung 

Hấp nhiệt bằng bức xạ 50oC 
Hấp nhiệt tiếp xúc 35oC 

Mặt hấp nhiệt của bộ quá nhiệt 
Hấp nhiệt bằng bức xạ 50oC 

Mặt hấp nhiệt của bộ tiết kiệm và bộ tiết kiệm khí thải 25oC 
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Bảng 3/7.2. Trị số ứng suất cho phép 

Ứng suất cho phép (f), N/mm2 
 

Loại vật liệu 
(cấp) 

250oC 
hoặc 
dưới 

300 
oC 

350 

oC 
375 

oC 
400 

oC 
425
oC

450 

oC 
475
oC 

500 
oC 

525 
oC 

550
oC

575 

oC 

P 42 110 104 103 96 88 76 57 39 - - - - 
P 46 122 117 113 106 95 80 58 39 - - - - 
P 49 124 122 121 114 102 84 58 39 - - - - 

PA 46 122 117 113 113 113 108 101 90 69 48 - - 

Tấm thép 
cán dùng 
cho nồi 

hơi 
PA 49 124 122 121 121 121 117 106 91 69 48 - - 
BH 1 105 104 103 97 88 76 57 39 - - - - 
BH 2 117 115 113 106 95 80 58 39 - - - - 
BH 3 102 99 96 96 96 93 91 87 67 - - - 
BH 4 106 104 103 103 103 102 98 92 74 - - - 
BH 5 106 104 103 103 103 102 98 92 81 64 - - 

Bầu góp 
bằng 
thép 

BH 6 106 104 103 103 103 102 98 92 81 64 - - 
STB33 86 84 81 78 74 66 - - - - - - 
STB35 88 87 86 82 76 76 53 - - - - - 
STB42 113 104 103 97 88 94 57 - - - - - 
STB12 102 99 96 96 96 102 91 87 69 - - - 
STB22 106 104 103 103 103 102 98 92 81 64 44 - 
STB23 106 104 103 103 103 102 98 92 81 64 47 34 

Ống thép 
dùng cho 
nồi hơi 

STB24 106 104 103 103 103 102 98 92 81 64 48 36 
Thép rèn 

(xem Phần 6A) 
1/4 giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu  

(khi được dùng ở 350oC hoặc thấp hơn) 
Thép đúc 

(xem Phần 6A) 
1/5 giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu  

(khi được dùng ở 350oC hoặc thấp hơn) 
Chú thích: Trong trường hợp nhiệt độ kim loại ở giữa các trị số đã cho trong bảng thì trị số
ứng suất cho phép phải được xác định bằng phép nội suy. 

7.4.2 Hệ số độ bền của mối nối và thanh giằng 
1 Hệ số độ bền của mối nối được xác định như sau: 
(1) Vỏ liền: 1,00 
(2) Vỏ hàn: 
(a) Mối nối hàn giáp mép hai phía: 1,00; 
(b) Trường hợp khác: 0,90. 
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2 Hệ số độ bền của thanh giằng được tính như sau: 
(1) Hệ số độ bền của thanh giằng dọc (dưới đây được gọi là “hệ số dọc”) hướng 

theo hàng của các lỗ ống trên tấm vỏ có hàng song song hoặc gần song song với 
các trục vỏ, hoặc vỏ hay mặt sàng có một số hàng song song với khoảng cách đủ 
giữa chúng phải được xác định theo công thức sau: 

(a) Khi khoảng cách tâm các lỗ ống là đều 

p
dpJ1

−
=  

trong đó: 
J1 -  hệ số độ bền của thanh giằng; 
p - khoảng cách tâm các lỗ ống, mm; 
d - đường kính các lỗ ống, mm. 
(b) Khi khoảng cách tâm các lỗ ống không đều 

 
L
ndLJ2

−
=  

trong đó: 
J2 - hệ số độ bền của thanh giằng; 
d - giống như ở (a);  
L - tổng độ dài khoảng cách giữa các tâm tương ứng với n thanh giằng liên tiếp, mm;  
n - số lỗ ống trên chiều dài L. 

(2) Hệ số độ bền của thanh giằng vòng tròn (dưới đây được gọi là “hệ số vòng tròn”) 
ở vùng các lỗ ống được khoan theo hướng vòng tròn của vỏ phải được tính tương tự 
như ở (1) và không nhỏ hơn 50% hệ số dọc. Trong trường hợp này khoảng cách giữa 
các lỗ ống theo hướng vòng tròn được đo trên tấm phẳng trước khi khoan lỗ hoặc dọc 
theo đường giữa của chiều dày tấm sau khi khoan. 

(3) Hệ số độ bền của thanh giằng ở vùng lỗ ống khoan theo hướng đường chéo 
của vỏ được xác định bằng công thức sau: 

(a) Khi các lỗ ống được khoan theo đường chéo như được chỉ trong Hình 3/7.1 
và 3/7.2: lấy giá trị nhỏ hơn giữa hệ số tính được từ công thức dưới đây hoặc hệ số 
dọc để làm hệ số của thanh giằng ở phần lỗ ống. 

223
C4)BA(BA

2J
+−++

=   

Trong đó: 
J3  - hệ số độ bền của thanh giằng 
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a
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)
a
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a

cosd1(
2
1B

)
a

cosd1(2

1cosA

+

=α

+

=α

α
−

αα
=

+α
α

−=

α
−

+α
=

  

α -  như được quy định ở Hình 3/7.1, 3/7.2 và 3/7.3; 
a, b -  như được quy định ở Hình 3/7.1, 3/7.2 và 3/7.3, mm;  
d - đường kính lỗ ống, mm. 
(b) Trong (a) khi các lỗ ống được sắp xếp theo hình so le đều như được chỉ ở 

Hình 3/7.3 thì hệ số độ bền thanh giằng của phần lỗ ống được lấy theo giá trị nhỏ 
nhất trong các trị số sau: 

Hệ số được tính theo công thức ở (a), hai lần hệ số vòng tròn hoặc hệ số dọc. 
Chú ý: Các hệ số độ bền của thanh giằng tính được từ (a) và (b) được chỉ trên Hình 3/7.4 

và 3/7.5 với tỷ số b/a trên trục hoành còn tỷ số (2a-d) /2a là thông số. 
(4) Hệ thống bền của thanh giằng theo đơn vị chiều dài khi lỗ ống được bố trí 

không đều theo hướng dọc của vỏ phải là giá trị nhỏ nhất trong các trị số được tính 
theo (a) hoặc (b) dưới đây. Tuy nhiên, hệ số này không cần nhỏ hơn hệ số nhỏ nhất 
tính được khi lấy L1 là khoảng cách giữa tâm của các ống đo tại hai đầu của các 
hàng ống trong phạm vi chiều dài bằng đường kính trong của vỏ (khoảng cách tới 
tâm của lỗ ống kề sát nếu chỉ có một lỗ ống trong phạm vi chiều dài bằng đường 
kính trong của vỏ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3/7.1 
Khoảng cách của các lỗ 

theo đường chéo 

Hình 3/7.3
Kiểu bố trí các 

lỗ so le đều 

Hình 3/7.2
Kiểu bố trí các lỗ 

theo hình răng 

a a 

b 

a 

a 

d α 
2a 

Chiều dọc vỏ bao 

b 

a 

α

Chiều dọc vỏ 

b 

Chiều dọc vỏ 

α 

d 

b 
b 



 
10 CÔNG BÁO/Số 1269 + 1270/Ngày 28-12-2016 
  

 
Hình 3/7.4. Hệ số độ bền của thanh giằng ở phần lỗ ống  

được khoan theo vòng tròn 

(a) Với chiều dài L1 bằng đường kính trong của vỏ (không quá 1520 mm)  

4
1

a b c KJ 1,25
L

+ + +
= ×  

(b) Với chiều dài L2 bằng bán kính trong của vỏ (không quá 760 mm)  

5
2

a b cJ 1,25
L

+ + +
= ×

…  

trong đó: 
J4 và J5 - hệ số độ bền của thanh giằng; 
a, b, c - các khoảng cách giữa các lỗ ống được bố trí theo chiều dọc của vỏ. 
Nếu chúng được bố trí theo hướng đường chéo thì các khoảng cách phải lấy là 

độ dài chiếu trên hướng dọc nhân với hệ số nhận được từ (3). 
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Chú thích: 

Khi điểm rơi trên vùng bên phải của đường giao Z - Z hệ số dọc được coi như là hệ số của 
phần các lỗ ống. 

Hình 3/7.5. Hệ số độ bền của thanh giằng ở phần lỗ ống 
được khoan theo đường chéo 

7.5 Tính các kích thước quy định cho từng cơ cấu 
7.5.1 Giới hạn chiều dày của từng cơ cấu 
1 Chiều dày tấm vỏ và các tấm đáy không được nhỏ hơn 6 mm. Chiều dày tấm 

đáy được tạo hình trừ tấm đáy hình bán cầu không được nhỏ hơn chiều dày vỏ 
(được tính khi lấy hệ số độ bền bằng 1) mà tấm đáy được gắn vào. 

2 Chiều dày mặt sàng không được nhỏ hơn 10 mm, chiều dày tấm phẳng không 
được nhỏ hơn 6 mm. 

3 Chiều dày của miệng ống hàn vào thân và liên kết với giá đỡ không được nhỏ 
hơn 2,5 mm cộng thêm 1/25 đường kính ngoài của miệng ống, hoặc giá trị tính toán 
theo công thức cho trong 7.7.4. Tuy nhiên, trị số này không cần lớn hơn độ dày của 
thân nơi miệng ống được hàn vào. 

J 
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4 Chiều dày của tấm buồng đốt không được nhỏ hơn 5 mm và không cần lớn 
hơn 22 mm. 

7.5.2 Chiều dày yêu cầu của tấm vỏ hình trụ chịu áp suất bên trong 
Chiều dày yêu cầu của tấm vỏ hình trụ chịu áp suất trong được tính toán theo 

công thức dưới đây. Tuy nhiên, nếu tấm vỏ hình trụ có các lỗ cần được gia cường 
thì các lỗ này phải được gia cường theo yêu cầu trong 7.6.3. 

1
0,5PfJ

PRTr +
−

=   

7.5.3 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy được tạo hình chịu áp suất ở phía lõm 
không có thanh giằng, hay giá đỡ khác 

1 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy không có lỗ được tính theo công thức sau: 
(1) Tấm đáy hình lòng đĩa hay bán cầu: 

1
0,5P2fJ
WPRT 1

r +
−

=  

Trong đó: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

r
R3

4
1W 1  cho tấm đáy hình lòng đĩa;  

W = 1 cho tấm đáy hình bán cầu; 
R1 -  bán kính trong của chỏm, R1 phải nhỏ hơn đường kính ngoài của tấm đáy; 
r - bán kính trong của mối nối, r không được nhỏ hơn 6% trị số lớn nhất giữa 

đường kính ngoài của phần viền tấm đáy hoặc 3 lần chiều dày thực của tấm đáy. 
(2) Tấm đáy hình nửa e lip (khi tấm đáy có nửa trục ngắn bên trong không nhỏ 

hơn 1/4 trục dài tấm đáy): 

 1
0,25PfJ
PRTr +
−

=   

2 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy có lỗ khoét phải tuân theo yêu cầu trong (1), (2) 
hoặc (3) sau đây: 

(1) Khi lỗ khoét không cần phải gia cường theo các yêu cầu trong 7.6.2 hoặc lỗ 
khoét được gia cường theo yêu cầu trong 7.6.3-3 và 7.6.3-4 thì chiều dày phải 
được tính theo công thức trong -1; 

(2) Khi tấm đáy có lỗ kiểm tra có gờ trong hoặc cửa người chui với đường kính 
lớn nhất vượt quá 150 mm và việc gia cường bằng gờ trong tuân theo các yêu cầu 
nêu ở 7.6.3-7 thì chiều dày được tính như sau: 

(a) Tấm đáy hình lòng đĩa hoặc bán cầu 
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Chiều dày phải tăng thêm không ít hơn 15% (nếu trị số tính toán nhỏ hơn 3 mm 
thì lấy bằng 3 mm) chiều dày được tính bằng công thức ở -1(1). Khi bán kính trong 
chỏm cầu của tấm đáy nhỏ hơn 0,8 lần đường kính trong của vỏ thì trị số bán kính 
trong chỏm cầu trong công thức phải là 0,8 lần đường kính trong của vỏ. Khi tính 
chiều dày của tấm đáy có hai lỗ người chui như nói trong mục (a) thì khoảng cách 
giữa hai lỗ không nhỏ hơn 1/4 đường kính ngoài của tấm đáy; 

(b) Tấm đáy dạng nửa e lip 
Những yêu cầu trong -1 (1) phải được áp dụng. Tuy nhiên, khi đó R1 phải là 0,8 lần 

đường kính trong của vỏ và W = 1,77. 
(3) Khi lỗ khoét không được gia cường theo những yêu cầu trong (1), (2) thì 

chiều dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau đây. Tuy nhiên, chiều dày này 
không được nhỏ hơn trị số tính được bởi công thức cho ở -1. 

1K
2f

PDT 0
r +=  

Trong đó: 
D0 -  đường kính ngoài của tấm đáy, mm; 
K - như được chỉ ra trong Hình 3/7.6, tuy vậy điều này có thể áp dụng cho tấm 

đáy phù hợp với điều kiện sau: 
Tấm đáy hình bán cầu: 

 0,003D0 ≤ Te ≤ 0,16D0 
Tấm đáy dạng nửa e lip: 

0,003D0 ≤ Te ≤ 0,08D0 
H ≥ 0,18D0  

Tấm đáy hình lòng đĩa 
 0,003D0 ≤ Te ≤ 0,08D0 
 r ≥ 0,1D0 
 r ≥ 3Te 
 R1 ≤ D0 
 H ≥ 0,18D0 

hoặc  0,01D0 ≤ Te ≤ 0,03D0 

r ≥ 0,06D0 
H = 0,18 D0 

hoặc 0,02D0 ≤ Te ≤ 0,03D0 
  r ≥ 0,06D0 
 0,18D0 ≤ H ≤ 0,22D0  
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Te - chiều dày thực của tấm đáy, mm; 
H - chiều sâu của tấm đáy tính từ mặt ngoài tới mặt nối của phần hình lòng đĩa 

với phần hình trụ, mm; 
R1 và r - như đã chỉ ra trong -1(1). 
7.5.4  Chiều dày yêu cầu của tấm đáy được tạo hình và chịu áp suất ở mặt lồi 
Chiều dày yêu cầu của tấm đáy được tạo hình và chịu áp suất ở phía mặt lồi 

không được nhỏ hơn chiều dày tính toán khi cho rằng phía mặt lõm chịu áp suất ít 
nhất là 1,67 lần áp suất thiết kế. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú thích: 
d  -  đường kính lỗ khoét, mm; 
H -  chiều sâu của tấm đáy tính từ mặt ngoài tới mặt nối ghép của phần hình lòng đĩa 

với phần hình trụ, mm; 
Do - đường kính ngoài của tấm đáy, mm. 

Hình 3/7.6. Trị số K 

 
H / Do

K 
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7.5.5 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy phẳng và nắp không có thanh giằng 
hoặc giá đỡ 

1 Khi đáy phẳng và nắp không có thanh giằng hoặc giá đỡ được hàn vào tấm 
vỏ thì chiều dày được tính theo công thức sau: 

(1) Tấm tròn 

  1
f
PdCT 1r +=   

(2) Tấm không tròn 

 1
f
PdCCrT 21 +=   

Trong đó: 
C1 - hằng số được chỉ ra trên Hình 3/7.9;  

'D
d4,24,3C2 −=  , nhưng không cần quá 1,6;  

d - đường kính được chỉ trên Hình 3/7.9 (đối với tấm tròn), hoặc độ dài nhỏ nhất 
(đối với tấm không tròn), mm;  

D' - chiều dài của tấm đáy hoặc nắp không tròn được đo vuông góc với chiều 
ngắn, mm. 

2 Khi nắp phẳng không có thanh giằng được bắt bu lông vào tấm vỏ thì chiều 
dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau: 

(1) Khi có các tấm đệm trên bề mặt: 
 Đối với tấm tròn 

1
f
PCdT 3

r +=  

Đối với tấm không tròn 

1
f

PCCdT 43
r +=  

(2) Khi xét tới mô men do phản lực của đệm 
Đối với tấm tròn 

1
fd
Wh78,1

f
PCdT 3

g3
r ++=  

Đối với tấm không tròn 

1
fLd
Wh6

f
PCCdT 2

g43
r ++=  

Trong đó: 
C3 - hằng số được xác định bởi phương pháp ghép bằng bu lông được chỉ ở 

Hình 3/7.10; 
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C4 =
'D

d4,24,3 − , nhưng không cần quá 2,5; 

d - đường kính được chỉ trong Hình 3/7.10 (cho tấm tròn) hoặc chiều dài nhỏ 
nhất (cho tấm không tròn), mm; 

D' - chiều dài của tấm đáy hoặc nắp không tròn được đo vuông góc với chiều 
ngắn, mm; 

W - tải trọng trung bình của các tải trọng trên bu lông để làm kín nước và tải 
trọng cho phép đối với bu lông đang dùng, N; 

L - tổng chu vi đường tròn đi qua tâm các bu lông, mm; 
hg - cánh tay đòn của mô men do phản lực của đệm được chỉ ra trong Hình 3/7.10, mm. 
7.5.6 Chiều dày của tấm phẳng có thanh giằng hoặc giá đỡ khác 
1 Chiều dày của tấm phẳng không kể chiều dày chỗ cụm ống được đỡ bởi 

thanh giằng hay ống giằng được tính theo công thức sau: 

1
f
PSCT 5r +=  

trong đó: 
C5 - hằng số được xác định theo phương pháp cố định thanh giằng hoặc ống 

giằng được cho trong Bảng 3/7.3. Khi dùng các phương pháp cố định khác nhau, trị 
số C5 là trung bình của các hằng số cho từng phương pháp; 

S - khi thanh giằng hoặc ống giằng được bố trí đều, “S” được tính theo công 
thức sau đây: 

22 baS +=  
a - khoảng cách theo phương ngang của thanh giằng hay ống giằng, mm; 
b - khoảng cách theo phương thẳng đứng, mm 
Khi thanh giằng hoặc ống giằng được bố trí không đều “S” là đường kính của 

đường tròn lớn nhất, mm đi qua ít nhất 3 điểm đỡ nhưng không bao gồm bất kỳ 
điểm đỡ nào trong đường tròn. 

Bảng 3/7.3. Trị số C5 

Phương pháp cố định thanh giằng hoặc ống giằng 
Khi các tấm 
không tiếp 
xúc với lửa 

Khi các 
tấm tiếp 

xúc với lửa
(1)  Khi thanh giằng gắn vào tấm như (5) A ở Hình 3/7.9 0,35 0,38 
(2)  Khi thanh giằng gắn vào tấm như (5) B ở Hình 3/7.9 0,37 0,40 
(3)  Khi thanh giằng gắn vào tấm như (5) C ở Hình 3/7.9 0,41 0,44 
(4)  Khi thanh giằng gắn vào tấm như (5) D ở Hình 3/7.9 0,50 0,53 
(5)  Khi ống giằng gắn vào tấm như (6) A ở Hình 3/7.9 0,42 0,45 
(6)  Khi ống giằng gắn vào tấm như (6) B ở Hình 3/7.9 0,49 0,52 
(7)  Khi ống giằng gắn vào tấm như (6) C ở Hình 3/7.9 0,49 0,52 
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2 Vị trí và hằng số C5 của điểm đỡ tại phần hàn giữa đầu phẳng và gờ cong 
hoặc vỏ, lò đốt... như sau: 

(1) Chỗ bắt đầu đường cong của gờ phải được coi là điểm đỡ. Tuy thế khi bán 
kính trong của đường cong lớn hơn 2,5 lần chiều dày của tấm thì những điểm ở 
cách 3,5 lần chiều dày tấm tính từ mặt ngoài của gờ có thể được coi như là bắt đầu 
của đường cong. Trong trường hợp này trị số C5 phải bằng 0,39 nếu tấm tiếp xúc 
với lửa và 0,36 nếu tấm không tiếp xúc với lửa. 

(2) Phía trong của phần được hàn giữa đầu phẳng với vỏ, lò đốt... được coi như 
điểm đỡ. Khi đó giá trị của hằng số C5 là 0,47 nếu tấm tiếp xúc với lửa và 0,43 nếu 
tấm không tiếp xúc với lửa. 

3 Chiều dày mặt sàng của cụm ống được đỡ bởi ống giằng phải được tính theo 
công thức sau: 

1
f
PpCT 6r +=   

Trong đó: 
C6 - hằng số được xác định bởi phương pháp cố định các ống giằng được cho 

trong Bảng 3/7.4; 
p - khi ống giằng được bố trí đều, khoảng cách trung bình của các ống giằng 

tính được khi chia tổng 4 cạnh của hình được tạo bởi 4 điểm đỡ, mm. Khi ống giằng 
được bố trí không đều, “S”, mm là đường kính vòng tròn lớn nhất đi qua ít nhất 3 

điểm đỡ nhưng không bao gồm một điểm đỡ nào trong vòng tròn, và s
2

 được 

dùng thay cho “p”. 
4 Chiều dày yêu cầu của mặt sàng của các nồi hơi đứng có ống khói nằm 

ngang mà nó tạo thành các hốc ống khói phải là giá trị lớn nhất trong các trị số tính 
theo công thức trong -3 hoặc công thức sau: 

1
)dP(f97,1

PDpT
s

r +
−

=   

Trong đó: 
D - 2 lần khoảng cách hướng kính của tâm dãy lỗ ống phía ngoài tới đường tâm 

vỏ, mm; 
p - bước theo phương đứng của các ống, mm; 
ds - đường kính lỗ ống trên mặt sàng, mm. 
5 Chiều dày yêu cầu của mặt sàng sau trong nồi hơi hình trụ với buồng đốt kiểu 

ướt phải là trị số lớn nhất trong các trị số được tính theo công thức trong -3 hoặc 
theo công thức sau: 

)dH(183
PWHT

i
r −
=  
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Trong đó: 
H - khoảng cách theo phương ngang của các ống khói, mm;  
di - đường kính trong của ống khói thông thường, mm;  
W - chiều sâu của phần trên buồng đốt, mm. 
6 Đối với kích thước của các tấm đỉnh và tấm cạnh được giằng của buồng đốt của 

nồi hơi hình trụ, khoảng cách giữa các hàng thanh giằng gần nhất với mặt sàng hoặc tấm 
sau và đường bắt đầu cong của mặt sàng hay tấm sau không được lớn hơn “a” được xác 
định bởi công thức trong -1, thay chiều dày thực cho chiều dày yêu cầu. 

Bảng 3/7.4. Trị số C6 

Phương pháp cố định ống giằng 
Khi tấm không 

tiếp xúc  
với lửa 

Khi tấm 
tiếp xúc 
với lửa 

Khi ống giằng được gắn vào tấm như (6) A Hình 3/7.9 0,51 0,54 
Khi ống giằng được gắn vào tấm như (6) B Hình 3/7.9 0,57 0,61 
Khi ống giằng được gắn vào tấm như (6) C Hình 3/7.9 0,57 0,61 

7.5.7 Chiều dày yêu cầu của lò kiểu gợn sóng 
Chiều dày của lò kiểu gợn sóng được tính theo công thức sau: 

1
C

PDTr +=  

Trong đó: 
D - đường kính ngoài nhỏ nhất của phần gợn sóng của lò, mm;  
C - hằng số được cho theo Bảng 3/7.5 

Bảng 3/7.5. Trị số C 

Kiểu lò C 
Lò Mo-ri-xơn, Đây-tôn hay tương tự 107 
Lò hình củ hành được rèn 114 

7.5.8 Độ dày yêu cầu của lò hình trụ trơn 
Chiều dày yêu cầu của lò hình trụ trơn hoặc đáy trụ và ống khói của buồng đốt 

không được gia cường bằng các thanh giằng hoặc bằng cách khác phải được tính 
theo các công thức dưới đây lấy giá trị nào lớn hơn: 

1
10500

610)(LPDTr +
+

=  

 1)L
35,0

PD(
325

1Tr ++=  
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Trong đó: 
D - đường kính ngoài của đáy buồng đốt của lò, mm;  
L - chiều dài lò hoặc chiều sâu của đáy buồng đốt, mm. 
Chiều dài của lò được tính từ chỗ bắt đầu cong nơi các tấm lò có gờ và được 

nối với các tấm, vòng gia cường khác… 
7.5.9 Chiều dày yêu cầu của lò hình bán cầu không có thanh giằng hoặc giá 

đỡ khác 
Chiều dày yêu cầu của lò hình bán cầu không có thanh giằng hay giá đỡ khác 

được tính theo công thức sau: 
   

Trong đó: 
Rf - bán kính ngoài của mặt cong của lò, mm. 
7.5.10 Chiều dày yêu cầu của vòng gờ hình chữ S của nồi hơi đứng 
Chiều dày của vòng gờ hình chữ S nối đáy lò của nồi hơi đứng với vỏ chịu toàn 

bộ tải đứng của lò phải được tính theo công thức sau: 

r
PD(D d)T 1

1010
−

= +  

Trong đó: 
D - đường kính trong của vỏ, mm;  
d - đường kính ngoài của phần thấp của lò nơi nối với vòng gờ hình chữ S, mm. 
7.5.11 Chiều dày yêu cầu của tấm đai bệ lò của nồi hơi đứng 
Chiều dày yêu cầu của tấm đai bệ lò (xem Hình 3/7.9(4) E) nối đáy lò nồi hơi 

đứng với vỏ được tính theo công thức sau: 
 DP28,1Tr =  

Trong đó: 
D - đường kính trong của vỏ, mm. 
7.5.12 Đường kính yêu cầu của thanh giằng 
1 Đường kính yêu cầu của thanh giằng được tính theo công thức sau: 

3PACd +=   
Trong đó: 
d - đường kính yêu cầu của thanh giằng, mm;  
A - diện tích thực được đỡ bởi một thanh giằng, mm2;  
C = 0,13.  

= +f
r

PRT 1
62
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2 Khi áp dụng công thức trong -1 cho thanh giằng chéo, C trong công thức được 
thay bằng C1 mà trị số được tính theo công thức sau: 

H
L13,0C1 =  

Trong đó: 
L - chiều dài thanh giằng chéo, mm;  
H - chiều dài tương đương của thanh giằng vuông góc với mặt đỡ, mm. 
7.5.13 Kích thước yêu cầu của ống giằng 
Các kích thước yêu cầu của ống giằng đỡ mặt sàng được tính theo công thức 

sau đây. 
Tuy nhiên, chiều dày của ống giằng không được nhỏ hơn 6 mm cho những ống 

ở hàng biên của các cụm ống và 4,5 mm cho các ống khác. 

7,51
PAa =  

Trong đó: 
a - diện tích mặt cắt thực bé nhất của một ống giằng, mm2;  
A - diện tích thực được đỡ bởi một ống giằng, mm2. 
7.5.14 Chiều dày yêu cầu của các xà đỡ tấm đỉnh của buồng đốt và khoảng 

cách của chúng với các tấm cạnh 
1 Chiều dày của xà thép đỡ tấm đỉnh của buồng đốt được tính theo công thức sau: 

SCd
)pL(DLPT 2r

−
=  

Trong đó: 
T - chiều dày yêu cầu của xà hoặc là tổng chiều dày các tấm khi xà có kết cấu 

tấm kép, mm;  
d - chiều cao của các xà ở trung tâm, mm;  
L - chiều rộng của buồng đốt được đo dọc bên trong phần trên; mm;  
p - bước của các thanh giằng đỡ các xà, mm;  
D - khoảng cách của các xà, mm;  
S - giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu làm xà, N/mm2;  
C - hằng số cho trong Bảng 3/7.6. 
2 Khi bán kính ngoài của mối nối tấm đỉnh với tấm bên của buồng đốt của nồi 

hơi nhỏ hơn 1/2 bước D của dầm đỡ tính được từ công thức ở -1, nhờ thay độ dày 
thực của xà nồi hơi vào công thức, khoảng cách giữa mặt trong của tấm cạnh và 
tâm dầm đỡ gần nhất không được lớn hơn bước D. Khi bán kính ngoài của mối nối 
lớn hơn D/2 thì chiều rộng của bề mặt phẳng tính từ tâm dầm đỡ tới điểm bắt đầu 
của mối nối không được lớn hơn D/2. 
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Bảng 3/7.6. Trị số C 

Khi số thanh giằng (n) của mỗi xà là lẻ 0,253n
n 1+

 

Khi số thanh giằng (n) của mỗi xà là chẵn 
0,253(n 1)

n 2
+

+
 

7.5.15 Chiều dày yêu cầu của bầu góp hình trụ 
Chiều dày yêu cầu của bầu góp hình trụ phải được tính theo công thức 7.5.2. 

Tuy vậy, khi chiều dày của bầu góp vượt quá 1/2 bán kính trong của nó và nhiệt độ 
vật liệu nhỏ hơn hoặc bằng 375oC thì chiều dày được tính theo công thức sau: 

11
PfJ
PfJRTr +⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
+

=  

7.5.16 Chiều dày yêu cầu của bầu góp hình vuông 
1 Chiều dày của bầu góp hình vuông được làm từ thép rèn hoặc thép tấm hàn 

phải được tính theo công thức sau: 
(1) Khi các lỗ không được bố trí nối tiếp: 

5,1
Pl
lf411

f4
PlT 2

2

2
12

r +⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++=  

(2) Khi các lỗ được bố trí nối tiếp: 

5,1
Pl)J1(

fl811
f4

PlT 2
2

2
12

r +
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
++=  

Trong đó: 
l1 - chiều rộng bên trong được đo giữa các điểm đỡ của mặt phẳng để tính độ bền, mm;  
l2 -  chiều rộng bên trong của cạnh khác kề với l1, mm. 
7.6 Cửa quan sát, các lỗ khoét khác và sự gia cường chúng 
7.6.1 Cửa chui, cửa làm vệ sinh và cửa kiểm tra 
1 Nồi hơi phải có các cửa để chui vào hoặc cửa để làm vệ sinh với kích thước 

đủ tại vị trí thích hợp sao cho dễ đến gần để kiểm tra và bảo dưỡng. Tuy nhiên, do 
kết cấu hoặc do kích thước, yêu cầu làm cửa chui hoặc cửa làm vệ sinh là không 
thực tế thì việc bố trí hai cửa kiểm tra hoặc nhiều hơn ở các vị trí thích hợp để kiểm 
tra bên trong sẽ được coi là đủ. 

2  Kết cấu của cửa chui hay cửa làm vệ sinh phải tuân theo những yêu cầu từ (1) 
đến (3) sau đây: 

(1) Trục ngắn của cửa chui hình ôvan đặt trên tấm vỏ phải song song với 
phương dọc của trống (nồi hơi);  

(2) Nắp cửa chui kiểu trong phải có vành gờ có khe hở không quá 1,5 mm trên 
toàn bộ chu vi lỗ cửa; 

(3) Nắp cửa phải đủ bền và được kết cấu sao cho việc đóng mở lặp đi lặp lại 
không được gây tác hại cho sự an toàn. Trong trường hợp nắp được bắt bu lông thì 
nắp phải có kết cấu sao cho sự hư hỏng của bu lông không gây ra nguy hiểm. 
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3 Cửa để kiểm tra bầu góp phải được hoàn tất bằng máy sao cho nắp lỗ kiểm 
tra có thể lắp được một cách hữu hiệu. 

(a) 

 
Dot × 10-3 

Chú thích: 
d - đường kính lớn nhất của lỗ khoét, mm không yêu cầu phải gia cường, khi đó 

đường kính lớn của lỗ khoét hình ôvan là trị trung bình của trục dài và trục ngắn; 
Do - đường kính ngoài của vỏ, mm;  
T - độ dày thực của tấm vỏ, mm. 

ft82,1
PDk 0=  

Hình 3/7.7(a). Đường kính lớn nhất của lỗ khoét trên vỏ  
được phép không phải gia cường 
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Chú thích: 
D -  đường kính lớn nhất của lỗ khoét, mm không yêu cầu phải gia cường, khi đó đường 

kính lớn của lỗ khoét hình ôvan là trị số trung bình của trục dài và trục ngắn; 
Do -  đường kính ngoài của vỏ, mm;  
t -  độ dày thực của tấm vỏ, mm. 

ft82,1
PDk 0=  

Hình 3/7.7(b). Đường kính lớn nhất của lỗ khoét trên vỏ được phép  
không phải gia cường 

(b) 

Dot × 10-3 

d 
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7.6.2 Gia cường các lỗ khoét 
Khi trên vỏ có các cửa chui, các lỗ khoét cho các họng... thì các lỗ khoét này phải 

được gia cường. Tuy thế, sự gia cường có thể được miễn khi chỉ có một lỗ trong các 
trường hợp sau: 

(1) Đường kính lớn nhất của lỗ khoét (ở lỗ khoét có ren là đường kính chân ren) 
không quá 60 mm và cũng không lớn hơn 1/4 đường kính trong của vỏ; 

(2) Những lỗ khoét trên tấm vỏ có đường kính lớn nhất không quá trị số cho 
trong Hình 3/7.7. Khi đó đường kính lỗ khoét không được gia cường không vượt 
quá 200 mm; 

(3) Những lỗ khoét trên tấm đáy phù hợp với yêu cầu trong 7.5.3-2(3) khi không 
có yêu cầu gia cường do việc tăng chiều dày của các tấm đáy; 

(4) Những lỗ khoét trên tấm đáy hoặc tấm nắp khi chiều dày của tấm đáy hoặc 
tấm nắp đã được tăng lên phù hợp với yêu cầu trong 7.6.3-3(2). 

7.6.3 Phương pháp gia cường lỗ khoét 
1 Ý nghĩa của các ký hiệu được dùng trong 7.6.3 như sau: 
a - diện tích vỏ hoặc tấm đáy có thể gia cường, mm2;  
Ao - diện tích yêu cầu của tiết diện ngang của phần gia cường, mm2;  
d1 - đường kính lỗ khoét trên tiết diện ngang nơi dự định gia cường, mm;  
do - đường kính lớn nhất của lỗ khoét được gia công trên mặt cắt dọc của tấm 

vỏ hoặc mặt cắt ngang của tấm đáy, mm;  
h - độ dày của gờ được đo dọc theo trục lớn của lỗ khoét tính từ mặt ngoài của 

tấm đáy, mm;  
tn - chiều dày thực của họng, mm;  
Tnr  - chiều dày yêu cầu của họng, mm;  
T - chiều dày thực của tấm vỏ hoặc tấm đáy, mm;  
To - chiều dày yêu cầu của tấm vỏ hoặc của tấm đáy trống, mm được tính theo 

giả định hệ số độ bền mối nối bằng 1, trừ trường hợp khi các lỗ khoét và gia cường 
của nó hoàn toàn ở trong phần hình cầu của tấm đáy hình lòng đĩa, thì To là chiều 
dày yêu cầu cho tấm đáy hình bán cầu có cùng bán kính với phần hình cầu của tấm 
đáy, hoặc khi lỗ khoét cùng với phần gia cường ở trong tấm đáy dạng nửa elip và 
toàn bộ nằm trong hình tròn trên tấm đáy với đường kính của đường tròn bằng 80% 
đường kính trong của vỏ thì To là chiều dày yêu cầu của tấm đáy mặt bán cầu có bán 
kính đến 90% đường kính trong của vỏ. 

2 Đối với lỗ khoét trên tấm vỏ và trên tấm đáy được tạo hình, phần gia cường 
phải sao cho diện tích mặt cắt ngang đi qua tâm lỗ khoét và trực giao với mặt lỗ 
khoét không nhỏ hơn trị số được tính theo công thức:  Ao = doTo 

3 Khi tấm đáy phẳng hoặc tấm nắp được quy định ở 7.5.5 có lỗ khoét thì chúng 
phải phù hợp với yêu cầu sau: 

(1) Khi tấm đáy phẳng hoặc tấm nắp có lỗ khoét với đường kính không quá 0,5 lần 
đường kính đối với tấm tròn hoặc chiều dài nhỏ nhất (d được cho trong Hình 3/7.9 
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và 3/7.10) đối với tấm không tròn thì tấm đáy hoặc tấm nắp phải có tổng diện tích 
mặt cắt ngang của phần gia cường không nhỏ hơn trị số được tính theo công thức 
sau: Ao = 0,5doTo 

(2) Khi tấm đáy phẳng hoặc tấm nắp có lỗ khoét với đường kính quá 0,5 đường 
kính đối với tấm tròn hoặc chiều dài nhỏ nhất (d được chỉ ra trong Hình 3/7.9 và 
3/7.10) đối với tấm không tròn thì chiều dày của tấm đáy hoặc tấm nắp phải bằng 
1,5 lần chiều dày yêu cầu được chỉ ra trong 7.5.5 không kể đến lượng dư ăn mòn. 

 
Hình 3/7.8. Phạm vi có hiệu quả của phần gia cường 

4 Việc gia cường phải được thực hiện trong phạm vi có hiệu quả. Phạm vi hiệu 
quả của việc gia cường được giới hạn bởi hai đường dọc theo thành và hai đường 
song song với trục của lỗ khoét trên mặt thẳng đứng tới thành chứa tâm lỗ khoét. 
Chiều dài của bốn đường như sau (xem Hình 3/7.8): 

(1) Chiều dài của những đường dọc theo thành phải là khoảng cách tính từ tâm 
lỗ khoét về mỗi phía và bằng giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: 

(a) Đường kính của lỗ khoét được gia công trên mặt cắt ngang, mm;  
(b) Bán kính của lỗ khoét được gia công trên mặt cắt ngang cộng với chiều dày 

của thành và chiều dày thành của họng, mm. 
(2) Chiều dài của các đường song song với trục của lỗ khoét tính từ mặt của 

thành phải bằng trị số nhỏ hơn trong các giá trị sau, mm: 
(a) 2,5 lần chiều dày của thành, mm;  
(b) 2,5 lần chiều dày thành của họng cộng với chiều dày của bất kỳ chi tiết gia 

cường nào trừ phần kim loại hàn. 
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5 Bất kỳ phần nào dày hơn chiều dày yêu cầu của vỏ, tấm đáy hoặc họng nối 
được tính theo yêu cầu trong 7.5.2 và kim loại hàn đắp có thể được coi là phần gia 
cường, với điều kiện là nó nằm trong phạm vi hiệu quả của phần gia cường. Khi đó 
diện tích của vỏ hoặc tấm đáy có thể gia cường phải là trị số lớn nhất trong các diện 
tích được tính theo các công thức sau: 

a = d1(T-T0)  
a = 2(T-T0) (T+tn)  

6 Khi ứng suất cho phép của vật liệu gia cường khác với ứng suất của vật liệu 
dùng làm vỏ, phải tiến hành hiệu chỉnh theo công thức sau: 

s

R
R f

fK =  

trong đó: 
KR  - hệ số được nhân với diện tích gia cường và hệ số này không được vượt quá 1; 
fs -  ứng suất cho phép của vật liệu được sử dụng làm vỏ, N/mm2;  
fR - ứng suất cho phép của vật liệu phần gia cường, N/mm2. 
7 Lỗ khoét ở tấm đáy có thể được gia cường bằng gờ. Trong trường hợp này, 

chiều cao của gờ không nhỏ hơn trị số tính được từ công thức sau: 
(1) Khi chiều dày của tấm không lớn hơn 38 mm 

h = 3T0 
(2) Khi chiều dày của tấm lớn hơn 38 mm 

h = T0 + 76 
7.7 Ống 
7.7.1 Lắp ống 
1 Ống phải được lắp vào mặt sàng nhờ nong rộng hoặc phương pháp thích hợp 

khác và ống phải được đặt nhô ra không ít hơn 6 mm qua một cổ hay đai của mặt 
tựa song song, trừ trường hợp lắp ống bằng hàn. Khi đầu ống được cố định bằng 
hàn phải xem xét để tránh biến dạng của ống do chênh lệch về giãn nở nhiệt của 
ống đối với ống. 

2 Khi các ống nước được liên kết với mặt sàng bằng cách làm loe miệng ống 
thì góc trong của miệng loe phải không nhỏ hơn 30o. 

3 Lỗ ống phải được gia công sao cho ống được đặt khít trong đó. Khi ống hầu như 
trực giao với mặt sàng thì mặt tựa song song của các lỗ phải dày không dưới 10 mm. Khi 
các đầu ống không trực giao với mặt sàng ống thì chiều dày của lỗ ống vuông góc với mặt 
sàng không được nhỏ hơn 10 mm đối với ống có đường kính ngoài không quá 60 mm và 
không được nhỏ hơn 13 mm đối với ống có đường kính ngoài lớn hơn 60 mm. 

4 Ở nồi hơi đứng có các ống khói nằm ngang thì mỗi ống khói xen kẽ ở các 
hàng ống ngoài thẳng đứng phải là ống giằng. 

7.7.2 Chiều dày tối thiểu của ống 
Chiều dày của ống được dùng cho nồi hơi phải không được nhỏ hơn 2 mm đối 

với ống có đường kính ngoài nhỏ hơn 30 mm và không được nhỏ hơn 2,5 mm đối 
với ống có đường kính ngoài từ 30 mm trở lên. 
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7.7.3 Chiều dày của ống khói 
Chiều dày của ống khói được tính theo công thức sau: 

Tr = (PD/70) + 2  
trong đó: 
D - đường kính ngoài của ống khói, mm. 
7.7.4 Chiều dày của ống chịu áp suất bên trong 
Chiều dày của ống (ống bay hơi, ống nước vách, ống tuần hoàn, ống của thiết 

bị quá nhiệt, ống của bình hâm tiết kiệm, ống bình hâm tiết kiệm khí thải...) chịu áp 
suất bên trong phải được tính theo công thức: 

r
PDT 1,5

2f P
= +

+
 

trong đó: 
D - đường kính ngoài của ống, mm. 
7.8 Nối ghép các bộ phận 
7.8.1 Nối bằng hàn 
1 Kích thước và hình dạng của mép hàn được chuẩn bị phải sao cho mối hàn 

ngấu, không có khuyết tật. Mỗi mối hàn phải được thiết kế sao cho không phải chịu 
ứng suất uốn lớn quá. Khi kết cấu có ứng suất uốn tập trung ở chân mối hàn do 
biến dạng gây ra bởi uốn phải tránh hàn nối góc hoặc mối hàn giáp mép đơn. 

2 Khi các tấm có chiều dày khác nhau được nối bằng mối hàn giáp mép thì tấm 
dày hơn phải được vát mép để giảm dần chiều dày trong khoảng không nhỏ hơn 
bốn lần khoảng chênh lệch chiều dày giữa hai tấm sao cho 2 tấm có chiều dày bằng 
nhau ở chỗ được hàn. Trong trường hợp này, việc vát mép có thể được thực hiện ở 
một phía chỉ đối với những mối nối theo chu vi của vỏ còn đối với những mối nối 
dọc, việc vát mép phải được thực hiện ở cả hai phía sao cho đường tâm của cả hai 
tấm có thể trùng khớp. Trong trường hợp việc giảm chiều dày được thực hiện ở một 
phía của mối nối dọc, khoảng cách giữa đường tâm của mối hàn và điểm xuất phát 
của đường vát không được nhỏ hơn chiều dày của tấm mỏng hơn. 

3 Mối nối theo chu vi hoặc dọc tấm vỏ phải là mối hàn hai phía hoặc mối hàn 
một phía được Đăng kiểm chấp nhận. 

7.8.2 Hình dạng mối nối và ghép 
Các mẫu mối nối hàn và ghép phải như được quy định ở Hình 3/7.9 hoặc tương 

đương được Đăng kiểm chấp nhận. 
7.8.3 Kết cấu các tấm nắp bắt bu lông 
Kết cấu những tấm nắp phẳng không có giá đỡ được bắt bu lông vào vỏ được 

chỉ ra trong Hình 3/7.10 hoặc tương tự được Đăng kiểm chấp nhận. 
7.9 Phụ tùng 
7.9.1 Vật liệu phụ tùng 
1 Vật liệu của các miệng ống, gờ hay thanh giằng được gắn trực tiếp vào trống 

nồi hơi (kể cả các bầu góp) phải là thép thích hợp với nhiệt độ làm việc. 
2 Trừ những điều đã được chỉ rõ trong -1 vật liệu làm hộp van hay các phụ tùng 

được lắp trên nồi hơi và chịu áp suất phải thích hợp với nhiệt độ làm việc và phải là 
thép, trừ những trường hợp sau: 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (tiếp theo) 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (tiếp theo) 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (tiếp theo) 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (tiếp theo) 
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 Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (tiếp theo) 
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Hình 3/7.9. Các ví dụ về mối hàn được chấp nhận cho từng trường hợp (kết thúc)  
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Chú thích: 
1) Hằng số C1 là trị số dùng cho công thức ở 7.5.5; 
2) Kích thước các phần hàn là trị số nhỏ nhất; 
3) Đơn vị của các trị số ở các hình đều là mm; 
4) Kích thước (đơn vị: mm) của các ký hiệu đặc trưng ở các hình như sau:  

Ts - chiều dày thực của tấm vỏ; 
Th - chiều dày thực của tấm đáy được tạo hình; 
Te - chiều dày thực của tấm đáy phẳng hoặc tấm nắp; 
Tro- chiều dày quy định của vỏ không ghép nối; 
Tp - chiều dày thực của mặt sàng hoặc tấm đáy phẳng (tấm đáy được tạo hình);  
Trf - chiều dày quy định của tấm vòng bệ lò; 
Tk - chiều dày thực của ống hay ống giằng; 
Tn - chiều dày thực của họng lắp phụ tùng; 
 tm -  giá trị nhỏ của tấm được hàn nhưng lớn nhất là 20 mm. 

 

Phương pháp nối Kích thước và hình dạng C3 

 
 

Bu lông có đệm kín  
phủ toàn bộ bề mặt 

 
 
 
 
 
 

 
 

0,25 

 
 
 
 

Bu lông 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

Hình 3/7.10.  Các ví dụ về kiểu nối bu lông các nắp đậy và mặt sàng 

 (1) Vật đúc bằng hợp kim đồng có thể được sử dụng khi nhiệt độ làm việc tối 
đa không quá 210oC; 

(2) Vật đúc bằng gang xám có thể được sử dụng khi nhiệt độ làm việc tối đa 
không quá 220oC và áp suất thiết kế quy định không quá 1 MPa, trừ các van xả; 

(3) Gang đúc đặc biệt được chế tạo bởi nhà sản xuất được chấp nhận có thể 
được sử dụng khi nhiệt độ làm việc tối đa không quá 350oC và áp suất thiết kế quy 
định không quá 2,5 MPa. 

d

hh d

hh d
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7.9.2 Kết cấu phụ tùng 
1 Các phụ tùng như van, các bích nối, bulông, đai ốc, đệm... phải có kết cấu và 

kích thước phù hợp với các tiêu chuẩn được thừa nhận và chúng cũng phải phù 
hợp với những điều kiện phục vụ được ghi trong các tiêu chuẩn ấy. 

2 Phải trang bị van đóng bằng tay cùng với thiết bị chỉ thị cho biết van đang 
đóng hay mở trừ van kiểu cần nhô dài. 

3 Các phụ tùng phải được lắp vào trống nồi hơi bằng mặt bích hoặc hàn. Tuy 
nhiên, khi chiều dày của tang lớn hơn 12 mm hoặc đế có ren được cố định trên 
tang, thì các phụ tùng có đường kính danh nghĩa từ 32 mm trở xuống có thể được 
lắp thẳng vào nồi hơi bằng ren. 

4 Khi các phụ tùng của nồi hơi được bắt chặt bằng các vít cấy, thì lỗ của vít cấy 
không được xuyên hết chiều dày của vỏ và chiều sâu của ren không nhỏ hơn 
đường kính của vít cấy. 

7.9.3 Van an toàn và van xả áp 
1 Mỗi nồi hơi phải có ít nhất hai van an toàn kiểu lò xo. Tuy nhiên, chỉ một van 

an toàn cũng được chấp nhận cho các trường hợp sau: 
(1) Nồi hơi có diện tích hấp nhiệt nhỏ hơn 10 m2; 
(2) Nồi hơi có áp suất thiết kế được thẩm định không quá 1 MPa, với điều kiện 

được trang bị thiết bị kiểm tra áp suất và thiết bị tự động cắt nhiên liệu khi áp suất 
vượt quá áp suất thiết kế được thẩm định; 

(3) Nồi hơi khí thải được lắp van xả áp được chỉ rõ trong -11. 
2 Van an toàn có van dẫn hướng kiểu lò xo có thể được sử dụng thay cho van 

an toàn kiểu lò xo. 
3 Đường kính đế van an toàn không được nhỏ hơn 25 mm, trừ những trường 

hợp được xét riêng. 
4 Các van an toàn phải bắt đầu tự động xả hơi nước ở áp suất đã đặt theo yêu 

cầu trong -14 và phải có khả năng xả toàn bộ lượng hơi được sinh ra của nồi hơi 
trong điều kiện vận hành tối đa đã được thiết kế và áp suất nồi hơi không tăng quá 
từ 10% trở lên so với áp suất làm việc của nồi hơi. 

5 Diện tích toàn bộ của các van an toàn, khi xét đến sự sinh hơi tối đa theo thiết kế 
của nồi hơi, không được nhỏ hơn diện tích yêu cầu được tính trong từng trạng thái hơi 
nước và đối với mỗi kiểu van an toàn được quy định dưới đây. Tuy nhiên, van an toàn 
của nồi hơi có bộ quá nhiệt hơi phải phù hợp với những yêu cầu trong -7, -8 và -9. 
Ngoài ra, đối với bất kỳ nồi hơi nào có bộ tiết kiệm khí thải được thiết kế để gia nhiệt 
thêm trong sử dụng thì diện tích yêu cầu của các van an toàn phải được tính theo sự 
sinh hơi tối đa của nồi hơi được cộng với sự sinh hơi của bộ tiết kiệm khí thải. 

(1) Đối với hơi bão hòa 
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(a) Đối với van có độ nâng thấp (D/24 ≤ L < D/15)  

 ( )
2

1
10

1,0P03,1K
WA −×

+
=  

(b) Đối với van có độ nâng lớn (D/15 ≤ L < D/7)  

 ( )
2

2
10

1,0P03,1K
WA −×

+
=  

(c)  Đối với van có độ nâng mở hết (D/7 ≤ L)  

 ( )
2

3
10

1,0P03,1K
WA −×

+
=  

(d)  Đối với van có đường kính của đế lớn hơn hoặc bằng 1,15 lần đường kính 
họng van: 

( )
2

4
10

1,0P03,1K
W'A −×

+
=  

trong đó: 
D - đường kính mặt tựa của van an toàn, mm;  
L - hành trình của van an toàn, mm;  
A - diện tích yêu cầu của đế van an toàn, mm2;  
A' - diện tích họng của van an toàn, mm2;  
W - sản lượng sinh hơi thiết kế lớn nhất của nồi hơi, g/h;  
P - áp suất đặt cho van an toàn, MPa;  
K1 = 4,8 
K2 = 10,0 
K3 = 20,0 
K4 = 30,0 
Tuy nhiên, nếu thử và kiểm tra do Đăng kiểm chỉ định như thử lưu lượng hơi xả 

và đo độ nâng của van được tiến hành cho từng mẫu đầu tiên trong điều kiện tương 
đương với loại thực, trong các giá trị K2, K3, K4 có thể nâng tới giá trị được Đăng 
kiểm chấp thuận trên cơ sở các kết quả này. 

(2) Đối với hơi quá nhiệt: 

sH
s V/V

AA =  

trong đó: 
As - diện tích yêu cầu của đế van an toàn (mm2);  
A -  như đã được chỉ ra trong (1);  
VH -  thể tích riêng của hơi bão hòa (mm3/g);  
Vs -  thể tích riêng của hơi quá nhiệt (mm3/g). 
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6 Diện tích đường hơi của van an toàn phải bằng trị số dưới đây cho mỗi loại van 
an toàn. 

(1) Diện tích tối thiểu đường hơi của van an toàn có độ nâng thấp ở cửa vào 
hộp van không được nhỏ hơn 0,5 lần và ở cửa ra không được nhỏ hơn 1,1 lần diện 
tích yêu cầu của mặt tựa van; 

(2) Diện tích tối thiểu đường hơi của van an toàn có độ nâng lớn ở cửa vào hộp 
van không được nhỏ hơn 1,0 lần và ở cửa ra không được nhỏ hơn 2 lần diện tích 
yêu cầu của mặt tựa van; 

(3) Diện tích tối thiểu đường hơi của van an toàn có độ nâng mở hết tại cửa vào 
không được nhỏ hơn 1,1 lần và ở cửa ra không nhỏ hơn 2 lần diện tích của đường 
hơi khi van được nâng lên 1/7 đường kính của mặt tựa van; 

(4) Khi van mở, diện tích tối thiểu của đường hơi tại mặt tựa van không được 
nhỏ hơn 1,05 lần diện tích họng van. Ngoài ra, diện tích tối thiểu của các đường hơi 
ở cửa vào van và họng không được nhỏ hơn 1,7 lần diện tích họng van và diện tích 
đường hơi tối thiểu ở cửa ra không được nhỏ hơn 2 lần diện tích tại mặt tựa van khi 
van mở. 

7 Trong trường hợp nồi hơi có bộ quá nhiệt thì phải có ít nhất một van an toàn 
lắp tại cửa ra của bộ quá nhiệt. 

8 Khả năng xả của van an toàn lắp vào thiết bị quá nhiệt phải đảm bảo cho thiết 
bị quá nhiệt không bị hư hỏng khi nguồn cấp hơi chính bị đóng lại trong trường hợp 
sự cố trong khi nồi hơi đang hoạt động với tải ở công suất liên tục lớn nhất. Khi yêu 
cầu này không được đáp ứng đầy đủ thì phải có phương tiện để tự động đóng hoặc 
điều khiển việc cấp nhiên liệu cho nồi hơi trong trường hợp sự cố để bảo vệ thiết bị 
quá nhiệt khỏi hư hại. 

9 Khi không có các thiết bị xen giữa thiết bị quá nhiệt và nồi hơi thì diện tích của 
các van an toàn cho thiết bị quá nhiệt có thể được gộp vào tổng diện tích của các 
van an toàn của nồi hơi. Tuy nhiên, tổng diện tích của các van an toàn lắp trên các 
phần sinh hơi của nồi hơi không được nhỏ hơn 0,75 lần diện tích yêu cầu được tính 
theo công thức trong -5. 

10 Các van an toàn phải được lắp riêng biệt trên cửa vào và cửa ra của bầu 
hâm độc lập hoặc bộ quá nhiệt độc lập và tổng sản lượng xả không được nhỏ hơn 
lượng hơi đi qua lớn nhất. Tổng sản lượng xả của các van an toàn đặt trên đường 
ra của nó phải nhỏ hơn lượng hơi cần thiết để giữ cho nhiệt độ hơi của bầu hâm 
độc lập hoặc bộ quá nhiệt độc lập không cao hơn trị số thiết kế. Tuy nhiên, đối với 
bộ quá nhiệt độc lập được nối trực tiếp với nồi hơi được thiết kế có cùng áp suất 
thiết kế quy định như của nồi hơi thì có thể lắp ở cửa ra một van an toàn có khả 
năng xả một lượng hơi đủ để giữ cho nhiệt độ hơi của bộ quá nhiệt độc lập không 
cao hơn trị số thiết kế. 
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11 Đối với bộ tiết kiệm và bộ tiết kiệm khí thải (kể cả bộ phận hấp nhiệt của nồi hơi 
khí thải) được trang bị van xen giữa nồi hơi và bộ tiết kiệm hoặc bộ tiết kiệm khí thải, 
phải lắp tối thiểu một van an toàn có khả năng xả một lượng hơi không ít hơn trị số tính 
toán từ năng lượng hấp thụ lớn nhất. Tuy nhiên, đối với bộ tiết kiệm khí thải loại khung 
sườn có tổng bề mặt hấp nhiệt từ 50 m2 trở lên, phải có ít nhất hai van an toàn. 

12 Kết cấu của van an toàn phải tuân theo các yêu cầu sau: 
(1) Van an toàn phải có kết cấu sao cho lò xo và van phải được đặt trong hộp 

van và chúng không thể bị quá tải do tác động cố tình từ bên ngoài và trong trường 
hợp lò xo bị hỏng cũng không thể bị rơi ra khỏi hộp van; 

(2) Van an toàn phải được lắp vào vỏ nồi hơi, bầu góp hoặc đầu ống ra của bộ 
quá nhiệt bằng mối nối bích hoặc mối nối hàn. Hộp van an toàn không được làm 
chung với các hộp van khác. Tuy nhiên, van an toàn của bộ quá nhiệt có thể được 
lắp bằng bích vào các ống lắp van được hàn vào đầu ống ra; 

(3) Van an toàn của nồi hơi phải có cơ cấu thuận tiện và tay van phải được bố 
trí sao cho có thể thao tác được từ chỗ dễ tiếp cận mà không bị nguy hiểm; 

(4) Các van an toàn của bộ tiết kiệm khí thải loại khung sườn phải có thêm các 
đặc tính có thể đảm bảo việc xả áp ngay cả khi có các cặn rắn trên van và ống dẫn 
hướng, hoặc phải có đặc tính ngăn được sự tích tụ cặn rắn ở gần van và trong khe 
giữa cán van và ống dẫn hướng. Tuy nhiên, nếu van an toàn không có các đặc tính 
đó thì ngoài các van an toàn ra, phải trang bị thêm đĩa nổ để xả vào ống hơi xả thích 
hợp. Có thể bố trí theo cách khác để đảm bảo việc xả áp khi có cặn rắn trên van và 
ống dẫn hướng. Trường hợp này, phải đảm bảo thiết bị hoạt động khi áp suất không 
vượt quá 1,25 lần áp suất thiết kế của bộ tiết kiệm và phải có lưu lượng đủ để đề 
phòng hư hỏng cho bộ tiết kiệm khi vận hành ở mức độ cấp nhiệt thiết kế của nó; 

(5) Hộp của van an toàn, van xả và đĩa nổ phải có hệ thống tiêu thoát nước 
được bố trí ở phần thấp nhất. Ống thoát nước phải được dẫn tới nơi an toàn ở xa 
nồi hơi hoặc bộ tiết kiệm khí thải và không được gây nguy hiểm cho người hoặc 
máy, đồng thời phải đảm bảo nước có thể thoát liên tục. Không được lắp bất cứ van 
nào trên ống thoát đó. 

13 Ống hơi thải của van an toàn phải tuân theo các yêu cầu sau: 
(1) Đường ống hơi thải của van an toàn phải được kết cấu sao cho lực phản áp 

không gây trở ngại cho hoạt động của van. Đường kính trong của ống hơi thải 
không được nhỏ hơn đường kính cửa ra của van và phải được thiết kế ở áp suất 
bằng hoặc lớn hơn 1/4 áp suất đặt của van an toàn; 

(2) Khi đường ống hơi thải được thiết kế chung cho hai hay nhiều van an toàn 
thì diện tích tiết diện của ống không được nhỏ hơn tổng diện tích lỗ thoát hơi của 
từng van an toàn đó. Các ống hơi thải của van an toàn cho nồi hơi phải được tách 
biệt với các đường ống mà có thể chứa lượng lớn hơi thải như các ống xả hơi nước 
ra khí quyển hay ống hơi nước thải của van an toàn của bộ tiết kiệm khí thải. 
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14 Sau khi lắp đặt trên tàu van an toàn hay van xả áp phải được đặt chế độ làm 
việc phù hợp với những yêu cầu từ (1) đến (5) sau đây: 

(1) Van an toàn phải được đặt mức xả hơi tự động ở áp suất không lớn hơn 1,03 lần 
áp suất làm việc quy định của nồi hơi; 

(2) Van an toàn của bộ quá nhiệt phải được đặt mức xả hơi tự động ở áp suất 
không lớn hơn trị số đạt được khi trừ áp suất đã đặt của van an toàn lắp trên trống 
nồi hơi một trị số bằng 0,035 MPa cộng với độ giảm áp suất hơi trong bộ quá nhiệt 
ở tải bình thường; 

Tuy nhiên, khi áp suất này vượt quá 1,03 lần áp suất định mức của nồi hơi thì ít 
nhất một van an toàn phải được đặt mức xả hơi ở áp suất không quá 1,03 lần áp suất 
định mức và các van khác xả ở áp suất không quá 1,05 lần áp suất định mức. 

(3) Áp suất xả của van an toàn ở cửa ra của bộ quá nhiệt phải được đặt ở mức 
thấp hơn áp suất ở cửa vào; 

(4) Áp suất xả của van xả áp lắp trên bộ tiết kiệm hoặc bộ tiết kiệm khí thải 
được đặt ở áp suất không lớn hơn áp suất thiết kế tương ứng đã quy định; 

(5) Van an toàn hoặc van xả áp phải hoạt động tốt khi xả ở áp suất đã được đặt 
theo những yêu cầu tương ứng từ (1) đến (4); 

15 Khi lưu lượng xả tính toán của van an toàn không phù hợp với quy định ở -5 
vì sự giảm áp suất làm việc quy định của nồi hơi, nó có thể được chấp nhận với 
điều kiện việc thử tích hơi đã được thực hiện thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm và 
được xác nhận rằng áp suất trong trống nồi hơi không vượt quá 110% áp suất làm 
việc quy định. 

7.9.4 Nối ống hơi nước 
1 Van chặn phải được lắp trực tiếp trên trống nồi hơi ở mỗi đường hơi ra. 
2 Khi hơi từ hai nồi hơi trở lên được dẫn tới một ống dẫn hơi nước chung thì 

van chặn được trang bị ở mỗi cửa dẫn hơi ra như yêu cầu ở -1 phải là van chặn 
một chiều và một van chặn thêm vào giữa van chặn một chiều với điểm nối ống hơi. 

3 Trên tàu có từ hai nồi hơi chính hoặc hai nồi hơi phụ thiết yếu trở lên thì 
đường ống hơi phải được dẫn sao cho việc cấp hơi nước liên tục cho các máy phụ 
dùng để quay trở tàu và đảm bảo an toàn ngay cả trong trường hợp hư hỏng có thể 
xảy ra ở một trong các nồi hơi này. 

7.9.5 Hệ thống nước cấp 
1 Phải có một van chặn lắp vào chỗ nối ống nước cấp và một van chặn một 

chiều ở điểm sát với van chặn đến mức có thể thực hiện được. Bộ điều chỉnh cung 
cấp nước được chấp thuận có thể được đặt giữa van chặn một chiều và van chặn. 

2 Bất kể các yêu cầu ở -1, khi nồi hơi có bộ tiết kiệm được coi là một phần của 
nồi hơi thì có thể đặt một van chặn nước cấp tại cửa vào của bộ tiết kiệm. Khi đó phải 
có van chặn một chiều đặt ở điểm sát với van chặn đến mức có thể thực hiện được. 
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3 Phần trống nồi hơi nơi nước cấp được dẫn vào phải có các ống bọc hoặc 
thiết bị thích hợp khác sao cho không có ứng suất nhiệt quá cao do tiếp xúc trực 
tiếp của nước cấp lạnh với tang. Yêu cầu này cũng áp dụng cho bộ giảm quá nhiệt 
nếu có trong trống nồi hơi, khi mà các ống hơi nước quá nhiệt xuyên qua trống. 
Ngoài ra, việc xả nước cấp trong trống phải được phân bố sao cho nước không tiếp 
xúc trực tiếp vào bề mặt hấp nhiệt đang ở nhiệt độ cao của nồi hơi. 

7.9.6 Hệ thống xả cặn 
1 Mỗi nồi hơi phải được trang bị một van xả cặn lắp trực tiếp vào trống sao cho 

nước của nồi hơi có thể xả từ đáy của khoang chứa nước của nồi. Đường kính 
danh nghĩa của van không được nhỏ hơn 25 mm nhưng không cần quá 65 mm, trừ 
trường hợp nồi hơi có diện tích mặt hấp nhiệt bằng hoặc nhỏ hơn 10 m2 van xả có 
thể có đường kính danh nghĩa bằng 20 mm. 

2 Khi đường ống xả cặn tiếp xúc với ống khói thì chúng phải được bảo vệ bằng 
các vật liệu cách nhiệt và được bố trí sao cho việc kiểm tra chúng được dễ dàng. 

3 Áp suất thiết kế cho ống xả cặn không được nhỏ hơn 1,25 lần áp suất thiết kế 
của nồi hơi. 

4 Van xả cặn phải có kết cấu sao cho không bị lắng đọng cáu, cặn. 
5 Khi đường ống xả cặn của hai nồi hơi trở lên được ghép vào một đường xả 

chung thì phải có một van chặn một chiều trên mỗi đường ống của mỗi nồi hơi. 
7.9.7 Hệ thống đốt nhiên liệu 
1 Mỏ đốt dầu 
(1) Mỏ đốt dầu phải được bố trí sao cho không thể tháo mỏ đốt ra trừ khi nguồn 

cấp dầu cho các mỏ đốt này đã khóa; 
(2) Đối với nồi hơi đốt ở trên đỉnh, để tránh rung động bất thường, phải trang bị 

mối nối mềm có kiểu được Đăng kiểm thẩm định ở chỗ nối giữa mỏ đốt dầu và ống 
cấp nhiên liệu. 

2 Các quạt thông gió 
Các nồi hơi phải có quạt thông gió có đủ sản lượng cho sản lượng hơi nước 

thiết kế lớn nhất của nồi hơi và đảm bảo sự đốt cháy ổn định trong phạm vi hoạt 
động của nồi. Phải có các phương tiện thay thế có thể bảo đảm chắc chắn cho 
hành trình bình thường và cấp nhiệt cho hàng có yêu cầu hâm liên tục trong trường 
hợp quạt thông gió hư hỏng. 

7.9.8 Thiết bị chỉ báo mức nước 
1 Mỗi nồi hơi phải có ít nhất hai thiết bị chỉ báo mức nước độc lập, một trong số 

đó phải là thước chỉ mức nước bằng kính và chiếc kia phải tuân theo một trong các 
yêu cầu sau: 

(1) Thước chỉ báo mức nước bằng kính được đặt ở nơi mà mức nước dễ đọc nhất; 
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(2) Thiết bị chỉ báo mức nước từ xa, nhưng khi nồi hơi có áp suất thiết kế từ 1 MPa 
trở xuống có thể thay bằng thiết bị báo động mức nước cao và thấp. 

2 Đối với nồi hơi tuần hoàn cưỡng bức hay nồi hơi dòng thẳng khi các yêu cầu 
trong -1 không thể áp dụng để chỉ báo mức nước thì phải trang bị thiết bị chỉ báo mức 
nước thích hợp và thiết bị an toàn cho mức nước thấp gồm hai bộ chỉ báo được thiết 
kế để ngăn sự quá nhiệt cho bất cứ phần nào của nồi hơi do thiếu nước cấp. 

3 Trong trường hợp khi mà khoang nước trong nồi hơi đặt dọc theo chiều 
ngang của tàu hoặc sự chênh lệch mức nước quá nhiều có thể xảy ra thì các thiết 
bị chỉ báo mức nước được chỉ ra trong -1 phải được bố trí sao cho chỉ báo được 
mực nước ở cả hai đầu của khoang nước. 

4 Phần thấp nhất có thể nhìn thấy của thước chỉ mức nước bằng thước thủy 
tinh không được nhỏ hơn 50 mm ở trên mức nước giới hạn thấp nhất. Phạm vi nhìn 
thấy được của thiết bị chỉ báo mức nước từ xa phải bao hàm tất cả các khoảng có 
liên quan tới việc kiểm tra mức nước trong nồi hơi. 

5 Kết cấu của thiết bị chỉ báo mực nước phải tuân theo những yêu cầu sau: 
(1) Cấu tạo của thước chỉ báo bằng thủy tinh phải là kiểu hộp tiết diện hình chữ 

nhật (kiểu tấm kép) theo các tiêu chuẩn đã được công nhận hoặc tương đương 
được Đăng kiểm chấp thuận; 

(2) Khi thước đo mức nước được đặt ở bên ngoài nồi hơi thì phải có van chặn 
(hoặc vòi) lắp riêng trên đỉnh và đáy của thước và thêm vào đó phải có một thiết bị 
xả có hiệu quả; 

(3) Khi thước đo nước hoặc ống thủy được nối bằng ống với trống nồi hơi thì 
phải lắp một van chặn vào trống nồi hơi; 

(4) Các van chặn (hay vòi) dùng cho thước đo nước và đường ống nối với trống 
nồi hơi phải có dạng không bị lắng cặn hoặc cáu bẩn khác từ nước của nồi hơi; 

(5) Ống thủy và thước đo nước được bắt vào đó phải được đỡ chắc chắn sao 
cho có thể duy trì được vị trí đúng của nó. Đường kính trong của ống thủy phải 
không được nhỏ hơn 45 mm và ở đáy phải có lỗ xả có kích thước đủ lớn; 

(6) Các ống nối với trống nồi hơi phải có đường kính danh nghĩa bằng hay lớn 
hơn 15 mm dùng cho thước đo nước và bằng hay lớn hơn 25 mm cho ống thủy; 

(7) Khi ống nối từ ống thủy tới nồi hơi xuyên qua ống thông hơi thì toàn bộ đoạn qua 
ống thông hơi phải được bọc kín và phải bố trí các lỗ không khí không nhỏ hơn 50 mm 
quanh các ống. 

7.9.9 Các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ 
1 Mỗi nồi hơi phải có một bộ thiết bị đo áp suất trên trống nồi hơi và một bộ ở 

cửa ra của bộ quá nhiệt và các đồng hồ áp suất phải được bố trí tại các trạm điều khiển. 
2 Đồng hồ đo áp suất phải có thang chia tới 1,5 lần hay cao hơn áp suất của van 

an toàn. 
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Áp suất làm việc quy định đối với trống nồi hơi hoặc áp suất chuẩn đối với bộ quá 
nhiệt phải được đánh dấu riêng trên thang chia của đồng hồ áp suất tương ứng. 

3 Thiết bị đo và chỉ báo áp suất phải làm việc khi nồi hơi đang được vận hành. 
4 Phải có các thiết bị đo nhiệt độ ở cửa hơi nước của bộ quá nhiệt hoặc bầu hâm. 
7.9.10 Thiết bị an toàn và thiết bị báo động 
1 Thiết bị cắt dầu đốt 
Mỗi nồi hơi phải có thiết bị an toàn có khả năng tự động cắt nguồn cấp nhiên 

liệu cho toàn bộ vòi phun trong các trường hợp sau: 
Các tín hiệu báo động chỉ báo sự hoạt động của thiết bị an toàn phải phù hợp 

với 14.2.6-2. 
(1) Khi đánh lửa tự động không thành; 
(2) Khi mất lửa (trong trường hợp này, việc cấp dầu phải được cắt trong vòng 4 giây 

sau khi mất lửa); 
(3) Khi mức nước hạ xuống; 
(4) Khi việc cung cấp không khí cho sự cháy bị ngừng; 
(5) Khi áp suất cấp nhiên liệu cho các vòi phun hạ xuống trong trường hợp phun 

nhiên liệu bằng áp suất, hoặc khi áp suất hơi nước đến các vòi phun hạ xuống trong 
trường hợp phun nhiên liệu bằng hơi nước; 

(6) Khi Đăng kiểm cho là cần thiết. 
2 Thiết bị báo động 
(1) Mỗi nồi hơi phải có thiết bị báo động hoạt động khi mức nước trong trống nồi 

hơi hạ xuống; 
(2) Ngoài yêu cầu nói trên, các nồi hơi chính phải có thiết bị báo động làm việc 

trong các trường hợp sau: 
(a) Khi việc cấp không khí đốt bị giảm hoặc khi quạt thông gió dừng; 
(b) Khi áp suất nhiên liệu được cấp cho các vòi phun hạ xuống (trường hợp phun 

dầu bằng áp suất), hay khi áp suất hơi nước cho các vòi phun hạ xuống (trường hợp 
phun bằng hơi nước); 

(c)  Khi mức nước trong trống nồi hơi đạt tới mức cao; 
(d) Khi nhiệt độ hơi nước ở cửa ra của bộ quá nhiệt tăng lên (khi có bộ quá nhiệt); 
(e) Khi nhiệt độ khí thải tại cửa ra của bộ hâm nóng không khí kiểu khí hay kiểu 

bộ tiết kiệm tăng lên. 
(3) Đối với các nồi hơi phụ cấp hơi nước cho các tua bin lai máy phát điện 

chính thì thiết bị báo động sẽ hoạt động khi mức nước trong trống nồi hơi đạt tới 
mức cao thì phải có thêm các thiết bị báo động nêu trong (1). 
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3 Thiết bị chỉ báo mức nước 
Các bộ chỉ báo mức nước của các thiết bị được quy định trong -1(3) phải được 

tách riêng ra khỏi các thiết bị của hệ thống điều chỉnh nước cấp và thiết bị chỉ báo 
mức nước từ xa được quy định trong 7.9.8-1(2). 

7.9.11 Kiểm tra nước nồi hơi 
1 Mỗi nồi hơi phải có ống nối để lấy mẫu nước nồi hơi ở vị trí thuận lợi, nhưng 

van lấy mẫu không được nối với ống thủy của thiết bị chỉ mức nước. 
2 Nồi hơi phải có các phương tiện như bộ phân tích nước hoặc thiết bị thích 

hợp khác để giám sát và kiểm tra chất lượng của nước cấp và nước nồi hơi. 
7.9.12 Thiết bị tháo nước của bộ quá nhiệt và bầu hâm 
Bộ quá nhiệt và bầu hâm phải có các hệ thống tháo nước có hiệu quả và các 

phương tiện phòng hư hỏng xảy ra do ứng suất nhiệt hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. 
7.10 Thử nghiệm 
7.10.1 Thử tại xưởng 
1 Thử mối hàn phải theo các yêu cầu trong Phần 6B của Quy chuẩn này. 
2 Nồi hơi phải được thử thủy lực ở áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế của nồi 

hơi và 2 lần áp suất thiết kế cho các phụ tùng. 
7.10.2 Thử nghiệm sau khi lắp lên tầu 
Đối với nồi hơi, việc thử “nổ” van an toàn và thử chức năng của các thiết bị an 

toàn và các thiết bị báo động phải được thực hiện sau khi đã được lắp đặt lên tàu. 
7.11 Kết cấu của nồi hơi cỡ nhỏ  
7.11.1 Quy định chung 
Bất kể các yêu cầu trong các điều từ 7.2 đến 7.10, những yêu cầu trong 7.11 có 

thể được áp dụng cho nồi hơi có áp suất thiết kế không quá 0,35 MPa (sau đây 
được gọi là “nồi hơi nhỏ”). 

7.11.2 Vật liệu, kết cấu, độ bền và phụ tùng của nồi hơi nhỏ 
1 Vật liệu, kết cấu, độ bền và phụ tùng của nồi hơi nhỏ phải tuân theo những 

yêu cầu trong các tiêu chuẩn đã được công nhận. 
2 Nồi hơi nhỏ phải có các van an toàn hoặc ống xả áp có đủ dung lượng. 
3 Nồi hơi nhỏ phải có các thiết bị an toàn sau: 
(1) Hệ thống làm sạch trước để đề phòng nổ khí lò; 
(2) Hệ thống ngừng cấp dầu đốt hoạt động trong trường hợp mất lửa, hỏng bộ 

đánh lửa tự động hoặc quạt thông gió ngừng làm việc; 
(3) Hệ thống ngừng cấp dầu đốt hoạt động khi áp suất vượt quá áp suất làm 

việc đã quy định; 
(4) Hệ thống ngừng cấp dầu đốt để ngăn ngừa quá nhiệt trong trường hợp nước cạn. 
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7.11.3 Thử nghiệm 
1 Thử ở xưởng 
Các bộ phận chịu áp suất phải được thử thủy lực ở áp suất bằng 2 lần áp suất 

thiết kế hoặc 0,2 MPa lấy trị số nào lớn hơn. 
2 Thử sau khi lắp lên tàu 
Đối với nồi hơi nhỏ sau khi lắp lên tàu phải tiến hành thử chức năng của các 

thiết bị an toàn được quy định trong 7.11.2-3. 
 

CHƯƠNG 8. BÌNH CHỊU ÁP LỰC 
8.1 Quy định chung 
8.1.1 Phạm vi áp dụng 
1 Các yêu cầu trong Chương này áp dụng cho các bình chứa khí hay chất lỏng 

chịu áp suất vượt quá áp suất khí quyển, kể cả các thiết bị trao đổi nhiệt nhưng 
không tiếp xúc với lửa, khí cháy hay khí nóng. 

2 Các thiết bị trao đổi nhiệt... có áp suất bên trong nhỏ hơn áp suất khí quyển thì 
cũng phải áp dụng những yêu cầu thích hợp trong Chương này (khi đó, áp suất có giá 
trị âm đo được của bình thì phải được thay bằng áp suất dương có cùng trị số). 

8.1.2 Áp suất thiết kế 
1 Áp suất thiết kế được dùng cho tính toán độ bền của từng chi tiết kết cấu của 

bình chịu áp lực không được nhỏ hơn trị số lớn nhất trong các trị số sau: 
(1) Áp suất làm việc đã được duyệt là áp suất lớn nhất trong thân bình; 
(2) Áp suất làm việc lớn nhất ở nhiệt độ lớn nhất (nhiệt độ làm việc lớn nhất) 

được nhà chế tạo quy định; 
(3) Trong trường hợp bình chịu áp lực được dùng để chứa khí hóa lỏng và 

được duy trì trong trạng thái áp suất ở nhiệt độ khí quyển hay gần nhiệt độ khí 
quyển thì lấy theo áp suất sau đây, lấy giá trị nào lớn nhất: 

(a) Áp suất hơi của khí ở 45oC; 
(b) Áp suất làm việc lớn nhất; 
(c)  0,7 MPa.  
8.1.3 Phân loại bình chịu áp lực 
1 Các bình chịu áp lực được phân thành 3 nhóm tùy theo chiều dày tấm vỏ và 

điều kiện làm việc của chúng. 
(1) Các bình chịu áp lực nhóm I (PV-1) 
Các bình chịu áp lực phù hợp với một trong những mục sau: 
(a) Tấm vỏ dầy hơn 38 mm (xem chú thích 1); 
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(b) Áp suất thiết kế lớn hơn 4 MPa (xem chú thích 1); 
(c)  Nhiệt độ làm việc lớn nhất cao hơn 350oC; 
(d) Thiết bị sinh hơi có áp suất thiết kế cao hơn 0,35 MPa; 
(e) Bình chứa khí dễ cháy áp suất cao có áp suất hơi không nhỏ hơn 0,2 MPa ở 38oC 

(xem chú thích 2) 
Chú thích: 
1) Bình chịu áp lực có tấm vỏ dầy hơn 38 mm hoặc áp suất thiết kế cao hơn 4 MPa nhưng 

chỉ chịu áp suất thủy tĩnh của dầu hay nước ở nhiệt độ khí quyển thì được phân là loại “PV-2”; 

2) Những yêu cầu đối với “PV-2” áp dụng cho các vật liệu, kết cấu và hàn khi bình chịu áp 
lực có dung tích không quá 500 lít. 

(2) Bình chịu áp lực nhóm II (PV-2) 
Bình chịu áp lực phù hợp với một trong những mục sau: 
(a) Tấm vỏ dày hơn 16 mm; 
(b) Áp suất thiết kế lớn hơn 1 MPa; 
(c)  Nhiệt độ làm việc tối đa lớn hơn 150oC; 
(d) Thiết bị sinh hơi với áp suất thiết kế không quá 0,35 MPa. 
(3) Bình chịu áp lực nhóm III (PV-3) 
Các bình chịu áp lực không nằm trong các nhóm I và II. 
2 Loại bình chịu áp lực chứa chất nguy hiểm không quy định ở -1 sẽ được quy 

định trong từng trường hợp phù hợp với tính chất của chất đó, sự làm việc và điều 
kiện làm việc... 

8.1.4 Bản vẽ và tài liệu trình thẩm định 
1 Nói chung các bản vẽ và tài liệu cần phải trình thẩm định như dưới đây. Tuy 

nhiên đối với các bình chịu áp lực thuộc nhóm III không phải trình nếu Đăng kiểm 
không có yêu cầu riêng. 

(1) Các bản vẽ (có chỉ rõ loại và kích thước vật liệu) 
(a) Bố trí chung; 
(b) Các chi tiết về vỏ; 
(c)  Bố trí các thiết bị xả áp; 
(d) Các chi tiết vòng đệm cho các phụ tùng và các họng để lắp phụ tùng; 
(e) Các bản vẽ khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết. 
(2) Tài liệu 
(a) Thuyết minh các đặc điểm chính; 
(b) Đặc điểm kỹ thuật hàn (quy trình hàn, chất liệu hàn và điều kiện hàn); 
(c)  Các tài liệu khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết. 
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8.2 Vật liệu và hàn 
8.2.1 Vật liệu 
1 Vật liệu dùng làm các chi tiết chịu áp suất của bình chịu áp lực phải thích hợp 

với điều kiện làm việc của chúng và tuân theo những yêu cầu trong các mục từ (1) 
đến (3) dưới đây. Tuy nhiên, nếu dự định sử dụng những vật liệu đặc biệt, phải trình 
đầy đủ các thông tin có liên quan với việc thiết kế và cách sử dụng loại vật liệu đó 
cho Đăng kiểm thẩm định. 

(1) Bình chịu áp lực nhóm I (PV-1) 
Mọi vật liệu phải tuân theo các quy định ở Phần 6A của Quy chuẩn này. 
(2) Bình chịu áp lực nhóm II (PV-2) 
Giống như nhóm I. Tuy nhiên, nếu bình chịu áp lực nằm trong một trong những 

hạng mục sau thì vật liệu có thể áp dụng theo những yêu cầu ở (3) 
(a) Áp suất thiết kế dưới 0,7 MPa; 
(b) Áp suất thiết kế không quá 2 MPa, nhiệt độ làm việc tối đa không quá 150oC 

và dung tích không quá 500 lít. 
(3) Bình chịu áp lực nhóm III (PV- 3) 
Sử dụng các vật liệu thỏa mãn các quy định trong các tiêu chuẩn đã được 

công nhận. 
2 Bất kể các yêu cầu trong -1(1) và -1(2), vật liệu của các phụ tùng được lắp vào 

các bình chịu áp lực thuộc nhóm I, II như van, các họng để lắp phụ tùng... có thể lấy 
theo các quy định ở -1(3) khi được Đăng kiểm đồng ý sau khi xem xét tới kích 
thước và điều kiện làm việc. 

8.2.2 Giới hạn sử dụng gang 
1 Không được dùng gang xám làm vỏ các bình chịu áp lực sau: 
(1) Nhiệt độ làm việc tối đa cao hơn 220oC hoặc áp suất thiết kế lớn hơn 1 MPa; 
(2) Chứa hoặc giữ các chất dễ cháy hoặc độc. 
2 Các loại gang đúc đặc biệt như gang graphít cầu có thể được dùng làm bình 

chịu áp lực với nhiệt độ làm việc tối đa không quá 350oC và áp suất thiết kế không 
quá 1,8 MPa khi được sự đồng ý của Đăng kiểm. 

8.2.3 Giới hạn sử dụng các vật liệu dùng làm phụ tùng 
Giới hạn sử dụng các vật liệu dùng làm phụ tùng phải tuân theo các quy định 

ở 8.9.1. Đối với các phụ tùng của bình chịu áp lực dùng để chứa hoặc giữ các 
chất dễ cháy, độc thì không được dùng gang nếu không được sự chấp thuận của 
Đăng kiểm. 

8.2.4 Xử lý nhiệt các tấm thép 
Khi tiến hành xử lý nhiệt như tạo hình nóng hay khử ứng suất trên thép tấm 

trong quá trình chế tạo bình chịu áp lực, nhà chế tạo phải thông báo ý định cùng với 
đơn đặt hàng vật liệu. 
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Trong trường hợp này, những nội dung cần thiết đối với nhà sản xuất thép tấm 
được nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này. 

8.2.5 Xử lý nhiệt cho vật liệu định hình nguội 
Phải tiến hành biện pháp thích hợp như xử lý nhiệt khi định hình nguội được coi 

là có hại cho vật liệu làm bình chịu áp lực khi bình được sử dụng trong môi trường 
có thể xảy ra ứng suất do ăn mòn, nứt. 

8.2.6 Thử không phá hủy đối với thép đúc và gang 
1 Thép đúc và gang được dùng làm vỏ bình chịu áp lực nhóm I chịu áp suất 

bên trong phải được thử bằng chụp X quang hay thử bằng siêu âm cũng như thử 
bằng hạt từ tính hoặc thử bằng thấm màu để khẳng định rằng chúng không có 
khuyết tật có hại. 

2 Thép đúc và gang được dùng làm vỏ bình chịu áp lực nhóm II chịu áp suất 
bên trong phải được thử không phá hủy thỏa đáng để khẳng định rằng chúng không 
có khuyết tật có hại. 

8.2.7 Hàn 
Trình độ thợ hàn bình chịu áp lực phải phù hợp với những yêu cầu trong Phần 6B 

của Quy chuẩn này. 
8.3 Yêu cầu về thiết kế 
8.3.1 Ký hiệu 
Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt nào khác, các kí hiệu được dùng trong Chương 

này như sau: 
f - ứng suất cho phép, N/mm2 phù hợp với các yêu cầu trong 8.4.1-1, -2 hoặc 8.2.1; 
a - lượng dư ăn mòn, mm phù hợp với yêu cầu trong 8.4.3; 
Tr - chiều dày yêu cầu, mm được tính toán theo áp suất thiết kế. Áp suất cho 

phép là áp suất có được khi thay chiều dày yêu cầu bằng chiều dày thực trong 
công thức; 

P - áp suất thiết kế, MPa; 
j - giá trị nhỏ nhất của hệ số độ bền mối nối được quy định ở 8.4.2; 
R - bán kính trong của vỏ, mm; 
R20 - giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu đang xét ở nhiệt độ trong phòng, N/mm2; 
E20 - giới hạn chảy danh nghĩa nhỏ nhất (hoặc giới hạn chảy quy ước của vật 

liệu đang xét ở nhiệt độ trong phòng, N/mm2. 
8.3.2 Tải trọng thiết kế 
1 Trong thiết kế bình chịu áp lực các tải trọng sau được đưa vào tính toán, khi 

cần thiết được cộng thêm áp suất bên trong. 
(1) Cột áp tĩnh của chất lỏng trong bình; 
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(2) Áp suất ngoài; 
(3) Tải trọng động gây ra do chuyển động của tàu; 
(4) Ứng suất nhiệt; 
(5) Tải trọng từ các phụ tùng; 
(6) Tải trọng do các phản lực từ các kết cấu đỡ; 
(7) Tải trọng áp suất thử thủy lực; 
(8) Các tải trọng khác hay ngoại lực tác động lên bình chịu áp lực. 
2 Nếu thấy cần thiết phải tiến hành phân tích mỏi và phân tích sự lan truyền nứt 

sau khi xem xét đến tải trọng ở -1. 
8.3.3 Bình chịu áp lực dạng không thông thường 
Khi việc thiết kế theo các yêu cầu trong 8.5 và 8.6 là không hợp lý do phần chịu 

áp suất có hình dạng không thông thường thì Đăng kiểm có thể chấp nhận việc đo 
sự biến dạng dưới tác động của tải trọng thích hợp và Đăng kiểm sẽ xem xét kết 
quả đo được để coi như chúng thỏa mãn các yêu cầu trong 8.5 và 8.6. 

8.3.4 Những lưu ý đối với thiết kế 
1 Bình chịu áp lực làm việc ở nhiệt độ thấp phải có đủ độ vững chắc để chịu 

được nhiệt độ làm việc thấp nhất theo yêu cầu. 
2 Bình chịu áp lực được dùng trong môi trường ăn mòn mạnh phải có các biện 

pháp kiểm tra ăn mòn có hiệu quả. 
3 Các thiết bị trao đổi nhiệt phải có cơ cấu làm kín có hiệu quả tại chỗ nối các 

ống với mặt sàng và mặt sàng với vỏ sao cho tránh được sự trộn lẫn của hai loại 
chất lỏng trao đổi nhiệt. 

8.3.5 Các lưu ý đối với sự lắp đặt 
1 Bình chịu áp lực phải được lắp đặt sao cho có thể giảm tối đa các tác động do 

chuyển động của tàu, chấn động từ các hệ thống máy, các ngoại lực do ống dẫn và 
các giá đỡ cũng như sự dãn nở vì nhiệt do sự khác biệt về nhiệt độ. 

2 Bình chịu áp lực và các phụ tùng của nó phải được bố trí tại các vị trí thuận 
tiện cho vận hành, sửa chữa và kiểm tra. 

8.4 Ứng suất cho phép, hệ số độ bền mối nối và lượng dư ăn mòn 
8.4.1 Ứng suất cho phép 
1 Ứng suất cho phép của các vật liệu được dùng ở điều kiện nhiệt độ trong 

phòng phải được xác định theo các quy định sau: 
(1) Ứng suất cho phép (f) của thép các bon (kể cả thép các bon măng gan) và 

thép hợp kim thấp không kể thép đúc không được lấy lớn hơn giá trị nhỏ nhất trong 
các trị số tính được từ các công thức sau. Đối với bình chịu áp lực dùng cho khí hóa 
lỏng, giá trị của mẫu số cho f1 phải bằng 3 và cho f2 phải bằng 2. 
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7,2

Rf 20
1 = ;

6,1
Ef 20

2 =  

(2) Ứng suất cho phép của ống thép hàn bằng phương pháp điện trở, trừ khi 
chúng được dùng làm vỏ bình chịu áp lực phải lấy theo các giá trị được nêu ở (1) 
nếu các ống này phải được thử siêu âm hay bất kỳ một phương pháp phát hiện 
khuyết tật tương tự nào khác được Đăng kiểm chấp nhận cho toàn bộ chiều dài mối 
hàn và trong các trường hợp khác phải lấy bằng 85% giá trị được nêu ở (1). 

(3) Ứng suất cho phép của thép đúc phải lấy bằng giá trị có được từ (1) nhân 
với hệ số được cho trong Bảng 3/8.1. 

(4) Ứng suất cho phép của gang phải được lấy bằng 1/8 ứng suất kéo tối thiểu 
danh nghĩa. Tuy nhiên, ứng suất cho phép của gang loại đặc biệt được Đăng kiểm 
đồng ý có thể lấy tới 1/6 ứng suất kéo tối thiểu danh nghĩa. 

(5) Ứng suất cho phép của thép ôstenit phải được lấy bằng trị nhỏ nhất trong 
các số f1, f2 dưới đây: 

 
5,3

Rf 20
1 = ; 

6,1
Ef 20

2 =  

(6) Ứng suất cho phép của hợp kim nhôm phải được lấy bằng trị nhỏ nhất trong 
các trị f1, f2 dưới đây: 

 
0,4

Rf 20
1 = ; 

5,1
Ef 20

2 =  

Bảng 3/8.1. Hệ số để nhân với ứng suất cho phép của thép đúc 

Dạng thử Hệ số 

Khi không tiến hành thử bằng chụp X quang hay bất kỳ một sự thử nghiệm 
theo lựa chọn nào khác 0,7 

Khi tiến hành thử bằng chụp X quang ngẫu nhiên hoặc thử nghiệm 
theo lựa chọn 0,8 

Khi các thử nghiệm trên được thực hiện trên toàn bộ các bộ phận 0,9 

2 Đối với ứng suất cho phép của vật liệu dùng làm bình chịu áp lực làm việc 
ở nhiệt độ cao phải áp dụng các yêu cầu trong 8.4.1 hoặc giá trị được Đăng kiểm 
coi là thích hợp. 

3 Ứng suất kéo cho phép phải phù hợp với các yêu cầu trong -1 và -2. Tuy 
nhiên, ứng suất kéo cho phép của bu lông phải tuân theo những yêu cầu sau: 

(1) Khi bu lông được sử dụng ở nhiệt độ trong phòng, trị số ứng suất kéo cho 
phép được lấy theo (a) hoặc (b) dưới đây, lấy trị số nào nhỏ hơn. Tuy nhiên đối với 
các bu lông phù hợp với các tiêu chuẩn đã được công nhận thì trị số ứng suất kéo 
cho phép có thể bằng 1/3 tải trọng thử được định ra ở đó. 
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(a) 
0,5

R20  (b) 
0,4

E20  

(2) Trong trường hợp bu lông được dùng ở nhiệt độ cao thì trị số ứng suất kéo 
cho phép sẽ được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp. 

4 Ứng suất uốn cho phép phải phù hợp với các yêu cầu sau: 
(1) Khi vật liệu được sử dụng ở nhiệt độ trong phòng thì phải phù hợp với yêu 

cầu ở -1. Tuy nhiên, đối với thép đúc hoặc gang, trị số này được lấy bằng 1,2 lần 
giá trị trên. 

(2) Khi vật liệu được sử dụng ở nhiệt độ cao, giá trị ứng suất sẽ được Đăng 
kiểm xem xét trong từng trường hợp. 

5 Ứng suất cắt cho phép đối với ứng suất cắt chính trung bình ở tiết diện chịu 
tải trọng cắt phải được lấy bằng 80% ứng suất kéo cho phép. 

6 Ứng suất nén cho phép ở vỏ hình trụ của bình chịu áp lực ở nhiệt độ trong 
phòng chịu tải trọng gây ra ứng suất nén theo phương dọc trục được lấy theo (1) 
hoặc (2) sau đây, lấy giá trị nào nhỏ hơn. 

(1) Trị số được nêu ở -1 
(2) Ứng suất uốn dọc cho phép theo công thức sau: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=σ

20
m

0
z

E
E004,01D

ET3,0  

trong đó: 
σz - ứng suất uốn dọc cho phép, N/mm2; 
E - mô đun đàn hồi dọc ở nhiệt độ trong phòng, N/mm2; 
To - chiều dày thực của tấm vỏ không kể đến lượng ăn mòn cho phép của tấm 

vỏ thực, mm; 
Dm - đường kính trung bình của vỏ, mm. 
7 Khi thực hiện tính toán một cách chi tiết các ứng suất cho phép cho các loại 

ứng suất khác của thép các bon hoặc thép các bon măng gan được dùng làm vỏ 
bình chịu áp lực được chế tạo bởi máy quay thì được lấy như sau: 

Pm ≤ f 
PL ≤ 1,5f 
Pb ≤ 1,5f 
PL + Pb ≤ 1,5f 
Pm + Pb ≤ 1,5f 
PL + Pb + Q ≤ 3f 
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trong đó: 
Pm - ứng suất màng chung chính tương đương, N/mm2; 
PL - ứng suất màng cục bộ chính tương đương, N/mm2; 
Pb - ứng suất uốn chính tương đương, N/mm2; 
Q - ứng suất phụ tương đương, N/mm2. 
8.4.2 Hệ số độ bền mối nối 
1 Hệ số độ bền của mối nối phải như sau: 
(1) Vỏ không ghép nối: 1,00; 
(2) Vỏ hàn: như cho ở Bảng 3/8.2; 
(3) Ống thép hàn điện được dùng làm vỏ: như nêu ở (1) trong Bảng 3/8.2. 

Bảng 3/8.2. Hệ số độ bền mối nối hàn 

 Kiểu thử X quang
 
 Kiểu nối 

Thử  
X quang
toàn bộ

Thử  
X quang 

một 
phần 

Không thực
hiện thử 

bằng  
X quang 

(1) Mối hàn giáp mép hai phía hoặc mối hàn giáp 
mép được Đăng kiểm coi là tương đương 

1,00 0,85 0,75 

(2) Mối hàn giáp mép một phía nhưng tấm lót 
lưng không tháo bỏ hoặc mối hàn giáp mép một 
phía được Đăng kiểm coi là tương đương 

 
0,90 

 
0,80 

 
0,70 

(3) Mối hàn giáp mép một phía khác với (1) và (2) - - 0,60 

(4) Mối nối chồng hàn hai phía đầy góc - - 0,55 

Chú thích: Thử bằng X quang có thể được thay bằng thử siêu âm nếu được Đăng kiểm 
chấp thuận 

8.4.3 Lượng dư ăn mòn 
1 Lượng dư ăn mòn của vật liệu được dùng để tính độ bền, trừ trường hợp 

chúng bị ăn mòn hoặc mòn và xây xát quá mức phải được lấy không nhỏ hơn 1 mm 
hoặc 1/6 chiều dày yêu cầu không kể lượng dư ăn mòn cho mặt trong lấy giá trị nào 
nhỏ hơn. Trong trường hợp sử dụng vật liệu chịu ăn mòn hoặc có các biện pháp 
kiểm tra ăn mòn có hiệu quả hoặc không có khả năng xảy ra ăn mòn thì giá trị này 
có thể được giảm tương ứng. 

2 Trong trường hợp mặt ngoài của bình chịu áp lực có thể bị ăn mòn được bọc 
cách nhiệt, lớp cách nhiệt này làm trở ngại cho việc kiểm tra bên ngoài thì cũng phải 
có một lượng dư ăn mòn thích hợp trên mặt ngoài của bình chịu áp lực. 
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8.5 Độ bền 
8.5.1 Chiều dày tối thiểu của mỗi bộ phận 
1 Chiều dày tấm vỏ và tấm đáy không được nhỏ hơn 5 mm trừ trường hợp 

được Đăng kiểm chấp nhận riêng với sự xét đến đường kính, áp suất, nhiệt độ, vật 
liệu... Trừ trường hợp tấm đáy là nửa hình cầu, chiều dày tấm đáy được tạo hình 
không được nhỏ hơn chiều dày yêu cầu (được tính toán theo giả định hệ số bền 
mối nối bằng 1) của vỏ mà tấm đáy được hàn vào. 

2 Chiều dày của các họng để lắp phụ tùng được hàn vào bình chịu áp lực phải phù 
hợp với những yêu cầu dưới đây. Những yêu cầu này sẽ được sửa đổi khi được Đăng 
kiểm chấp nhận trên cơ sở xem xét các kích thước hoặc hình dạng, vật liệu... 

(1) Chiều dày này không được nhỏ hơn giá trị 2,5 mm cộng với 1/25 lần đường 
kính ngoài của họng lắp phụ tùng hoặc trị số được tính theo công thức trong 8.5.2-2. 
Tuy nhiên, chiều dày này không cần lớn hơn chiều dày của vỏ bình nơi họng lắp 
phụ tùng được hàn vào. 

(2) Bất kể các yêu cầu ở (1) chiều dày của những bình chịu áp lực thuộc nhóm II, III 
không cần lớn hơn 4 mm nếu nó không nhỏ hơn trị số được tính theo công thức 8.5.2-2. 

8.5.2 Độ bền tấm vỏ, tấm đáy và tấm phẳng chịu áp suất bên trong 
1 Quy định chung 

Tấm vỏ, tấm đáy và tấm phẳng không có thanh giằng hoặc giá đỡ nào khác 
(không kể mặt sàng của thiết bị trao đổi nhiệt) chịu áp suất bên trong phải tuân theo 
những yêu cầu được nêu từ -2 tới -6 dưới đây. Tuy nhiên, độ bền của các tấm vỏ 
của bình chịu áp lực ở các điều kiện sau phải được tính toán theo các công thức 
được Đăng kiểm cho là thích hợp. 

(1) Bình chịu áp lực hình trụ 

 25,0
D
Tr >  hoặc 

5,2
fJP >  

(2) Bình chịu áp lực hình cầu 

185,0
D
Tr > hoặc 

5,1
fJP >  

2 Chiều dày của các tấm vỏ hình trụ chịu áp suất bên trong: 

Chiều dày yêu cầu của các tấm vỏ chịu áp suất bên trong phải được tính theo 
công thức dưới đây. Tuy nhiên, khi tấm vỏ hình trụ có lỗ khoét đòi hỏi được gia 
cường thì lỗ phải được gia cường theo những yêu cầu trong 8.6.3. 

a
P5,0fJ

PRTr +
−

=  
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3 Chiều dày yêu cầu của tấm vỏ hình cầu chịu áp suất bên trong: 

Chiều dày yêu cầu của tấm vỏ hình cầu chịu áp suất bên trong phải được tính 
toán theo công thức dưới đây. Khi tấm vỏ hình cầu có lỗ khoét đòi hỏi gia cường thì 
lỗ khoét phải được gia cường theo các yêu cầu trong 8.6.3. 

a
P5,0fJ2

PRTr +
−

=  

4 Chiều dày của tấm đáy được tạo hình chịu áp suất trên phía lõm không có 
thanh giằng hay giá đỡ nào khác: 

(1) Chiều dày yêu cầu của tấm đáy không có lỗ khoét phải được tính theo công 
thức sau: 

(a) Tấm đáy hình đĩa hoặc hình bán cầu: 

a
P5,0fJ2

WPRT 1
r +

−
=  

trong đó: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

r
R3

4
1W 1  cho tấm đáy hình lòng đĩa; 

W = 1 cho tấm đáy hình bán cầu; 

R1 - bán kính trong chỏm cầu, R1 phải nhỏ hơn đường kính ngoài của phần viền 
mặt đáy; 

r - bán kính trong của chỗ nối, r không được nhỏ hơn 6% của đường kính ngoài của 
phần viền của tấm đáy hoặc 3 lần chiều dày thực của tấm đáy, lấy trị số nào lớn hơn. 

(b) Các tấm đáy hình nửa elíp (khi nửa trục ngắn trong của tấm đáy không nhỏ 
hơn 1/4 trục dài trong của tấm đáy) 

a
P25,0fJ

PRTr +
−

=  

(2) Chiều dày yêu cầu của tấm đáy có lỗ khoét phải phù hợp với những yêu cầu 
ở (a), (b) hoặc (c) dưới đây: 

(a) Khi không gia cường cho lỗ khoét theo các yêu cầu ở 8.6.2 hoặc lỗ khoét 
được gia cường theo yêu cầu trong 7.6.3-3 và -4 thì chiều dày yêu cầu phải được 
tính theo công thức trong (1). 

(b) Khi tấm đáy có cửa hay lỗ quan sát có gờ với đường kính lớn nhất vượt 
quá 150 mm và gờ gia cường phù hợp với yêu cầu trong 7.6.3-7 thì chiều dày phải 
được tính như sau: 

(i) Tấm đáy hình lòng đĩa hoặc hình bán cầu 
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Chiều dày phải được tăng thêm không dưới 15% (nếu trị số được tính toán 
nhỏ hơn 3 mm thì được lấy bằng 3 mm) chiều dày yêu cầu tính theo công thức ghi 
trong (1)(a). Trường hợp khi bán kính chỏm cầu trong của tấm đáy nhỏ hơn 0,8 lần 
đường kính trong của vỏ thì trị số của bán kính chỏm cầu trong công thức phải lấy 
bằng 0,8 lần đường kính trong của vỏ. 

Khi tính chiều dày của tấm đáy có hai cửa theo (i), khoảng cách giữa hai cửa 
không được nhỏ hơn 1/4 đường kính ngoài của tấm đáy. 

(ii) Tấm đáy hình nửa elíp 
Phải áp dụng các yêu cầu trong (1)(a), tuy nhiên khi đó R1 phải bằng 0,8 lần 

đường kính trong của vỏ và W bằng 1,77. 
(c)  Khi các lỗ khoét không được gia cường theo các quy định ở (a) hoặc (b) thì 

chiều dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau. Tuy nhiên, chiều dày không 
được nhỏ hơn trị số tính được từ công thức ở (1) 

aK
f2

PDT 0
r +=  

Trong đó: 
Do - đường kính ngoài của tấm đáy, mm; 
K - được chỉ ra trên Hình 3/7.6. Tuy vậy, điều này thích hợp cho tấm đáy tuân 

theo các điều kiện sau: 
Tấm đáy hình bán cầu: 0,003Do ≤ Te ≤ 0,16Do 
Tấm đáy hình nửa elíp: 0,003Do ≤ Te ≤ 0,08Do, H ≥ 0,18Do 
Tấm đáy hình lòng đĩa: 0,003Do ≤ Te ≤ 0,08Do 

r ≥ 0,1Do 
r ≥ 3Te 
R1 ≤ Do 
H ≥ 0,18Do 

 hoặc 0,01Do ≤ Te ≤ 0,03Do 
 r ≥ 0,06Do 
 H = 0,18Do 

hoặc 0,02Do ≤ Te ≤ 0,03Do 
 r ≥ 0,06Do 
 0,18Do ≤ H ≤ 0,22Do 

Te - chiều dày thực của tấm đáy, mm; 
H - chiều cao tấm đáy tính từ mặt ngoài tới mặt nối phần đĩa với phần hình 

trụ, mm; 
R1 và r - như đã được quy định ở (1)(a). 
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5 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy được tạo hình chịu áp suất trên mặt lồi 

Chiều dày yêu cầu của tấm đáy được tạo hình chịu áp suất trên mặt lồi không 
được nhỏ hơn chiều dày khi tính toán với giả thiết rằng phía lõm của chúng chịu áp 
suất ít nhất là 1,67 lần áp suất thiết kế. 

6 Chiều dày yêu cầu của tấm đáy và nắp phẳng không có thanh giằng hoặc 
giá đỡ: 

(1) Khi tấm đáy và tấm nắp phẳng không có thanh giằng hoặc giá đỡ được hàn 
vào tấm vỏ thì chiều dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau: 

(a) Tấm tròn a
f
PdCT 1r +=  

(b) Tấm không tròn  a
f
PdCCT 21r +=  

Trong đó: 

C1 - hằng số cho trong Hình 3/7.9; 

C2 = 'D
d4,24,3 − , nhưng không cần quá 1,6; 

d - đường kính được cho trong Hình 3/7.9 (cho tấm đáy tròn), hoặc chiều ngắn 
nhất (cho tấm đáy không tròn), mm; 

D'- chiều dài của tấm đáy hoặc nắp không tròn được đo thẳng góc với chiều ngắn, mm. 

(2) Khi tấm nắp phẳng không có thanh giằng được bắt bu lông vào tấm vỏ thì 
chiều dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau: 

(a) Khi dùng tấm đệm trên toàn mặt 

- cho tấm tròn a
f
PCdT 3

r +=  

- cho tấm không tròn a
f

PCCdT 43
r +=  

(b) Khi phải đưa mô men do phản lực của đệm vào tính toán: 

- cho tấm tròn a
fd
Wh78,1

f
PCdT 3

g3
r ++=  

- cho tấm không tròn a
fLd
Wh6

f
PCCdT 2

g43
r ++=  

Trong đó: 

C3 - hằng số được xác định bởi phương pháp bắt bu lông cho trong Hình 3/7.10; 
C4 = 3,4 - 2,4d/D', nhưng không cần quá 2,5; 
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d - đường kính được cho trong Hình 3/7.10 (cho tấm tròn) hoặc chiều ngắn nhất 
(cho tấm không tròn), mm; 

D' - chiều dài của tấm đáy hoặc nắp không tròn được đo thẳng góc với chiều 
ngắn, mm; 

W - trị số trung bình (N) của các tải trọng bu lông cần để làm kín và tải trọng cho 
phép cho bu lông được dùng thực tế; 

L - tổng chiều dài của vòng tròn qua các tâm bu lông, mm; 

hg - cánh tay đòn mô men của phản lực từ tấm đệm cho trong Hình 3/7.10, mm. 

8.5.3 Chiều dày yêu cầu của mặt sàng của thiết bị trao đổi nhiệt 
1 Chiều dày các mặt sàng của thiết bị trao đổi nhiệt không có thanh giằng hoặc 

giá đỡ phải tuân theo những yêu cầu sau: 

(1) Không kể đầu tự lựa, chiều dày yêu cầu của mặt sàng phẳng không có ống 
giằng của thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị tương tự phải bằng trị số lớn nhất trong 
các trị số được tính theo các công thức dưới đây: 

a
f
P

2
DCT

b

5
r +=  

a
L

PATr +
τ

=  

Trong đó: 

fb - ứng suất uốn cho phép của vật liệu, N/mm2; 

τ - ứng suất cắt cho phép của vật liệu, N/mm2; 

C5 - hệ số được xác định bởi phương pháp đỡ ống và mặt sàng. Khi mặt sàng 
không liền với vỏ, nếu ống thẳng thì trị số được lấy là 1, nếu ống hình chữ U thì trị số 
được lấy bằng 1,25. Khi mặt sàng liền với vỏ trị số này được lấy theo Hình 3/8.1; 

D - đường kính vòng tròn ngoài của mặt sàng đáy, mm khi nó được bắt bu lông 
vào mặt bích, D là đường kính của vòng tròn đi qua các vị trí mà phản lực của đệm 
tác dụng vào, khi mặt sàng được cố định vào vỏ thì D là đường kính trong của vỏ 
(lượng dư ăn mòn phải được khấu trừ đi); 

A - diện tích đa giác được tạo thành khi nối tâm các lỗ ống ngoài cùng (xem 
Hình 3/8.2), mm2; 

L - chiều dài - bằng chu vi ngoài của đa giác nói trên trừ đi tổng các đường kính 
các lỗ ống ở ngoài cùng, mm; 

a - lượng ăn mòn cho phép, mm. Trong trường hợp nếu bố trí rãnh xoi cho tấm 
ngăn hoặc rãnh xoi cho vòng đệm kín thì chiều sâu lớn hơn lượng dư ăn mòn quy 
định ở 8.4.3 thì a được lấy bằng chiều sâu của rãnh xoi này. 
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(2) Khi tính Tr trong (1) phải tính theo cả 2 công thức với việc sử dụng P, C5 
và D. Tuy nhiên khi tính với các áp suất khác nhau, Đăng kiểm sẽ xem xét từng 
trường hợp một. 

8.5.4 Chiều dày yêu cầu của ống của thiết bị trao đổi nhiệt 
1 Vật liệu ống của thiết bị trao đổi nhiệt phải phù hợp với công dụng và chiều 

dày yêu cầu phải được tính theo công thức sau: 

a
f2

PDT 0
r +=  

Trong đó: 
Do - đường kính ngoài của ống, mm; 
a - 1,5 mm cho ống thép, 0,1T cho ống đồng hay hợp kim đồng; 
T - chiều dày thực của ống, mm; 
f - được cho trong 8.4.1 hay Bảng 3/8.3. 
2 Phải lưu ý đầy đủ đến sự giảm độ dày khi uốn đối với ống hình chữ U của 

thiết bị trao đổi nhiệt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3/8.1. Trị số C5 

1,25 
1,20 
1,15 
1,10 

C5 1,05 
1,00 
0,95 
0,90 
0,85 
0,80 

0,08 0,070,060,050,040,030,020,01 0 T a
2(R a)

−
+

 
T = Chiều dày thực của tấm vỏ (mm) 

ống hình chữ U

ống thẳng

(b)(a) 

Hình 3/8.2. Cách xác định đa giác để tính toán mặt sàng ống 
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Bảng 3/8.3. Giá trị ứng suất cho phép của các ống bằng đồng và hợp kim đồng 

Ứng suất cho phép của các ống đồng 
và hợp kim đồng (f) N/mm2 

 Nhiệt độ thiết kế oC 
 
Loại vật  
liệu (cấp) 

50 trở 
xuống 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Ống đồng đi ô 
xít phốt pho liền 

C 1201 

C 1220 
41 41 40 40 34 27,5 18,5 - - - - 

C 4430 68 68 68 68 68 67 24 - - - - Ống đồng thau 
liền dùng cho 
bầu ngưng và 
thiết bị trao đổi 
nhiệt 

C 6870 

C 6871 

C 6872 

78 78 78 78 78 51 24,5 - - - - 

C 7060 68 68 67 65,5 64 62 59 56 52 48 44

C 7100 73 72 72 71 70 70 67 65 63 60 57

Ống đồng ni ken
liền dùng cho 
bầu ngưng và 
bộ trao đổi nhiệt C 7150 81 79 77 75 73 71 69 67 65,5 64 62

Chú thích: Các giá trị trung gian được xác định bằng nội suy. 

8.5.5 Độ bền của các bình chịu áp lực bên ngoài 

Khi áp suất bên trong của bình chịu áp lực thấp hơn áp suất bên ngoài phải tính 
độ bền theo uốn dọc. 

8.5.6 Tính toán mỏi 

Đối với các bình áp lực chịu tải trọng động hoặc xuất hiện tải trọng ngoài quá 
lớn có chu kỳ thì phải tính mỏi. Mức độ tích lũy mỏi trong trường hợp này phải phù 
hợp với công thức sau đây. Tuy nhiên, giá trị trong vế phải của công thức có thể 
được tăng đến giá trị được Đăng kiểm chấp nhận theo đường cong S-N được dùng 
trong tính toán nhưng không vượt quá 1,0. 

5,0
N
n

i

i ≤∑  

Trong đó: 

ni -  số chu kỳ ở mỗi mức ứng suất; 

Ni - số chu kỳ tính tới khi nứt đối với mỗi mức ứng suất tương ứng được chỉ 
bằng đường cong S-N của vật liệu sử dụng. 
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8.5.7 Xem xét ứng suất phụ 

Khi Đăng kiểm cho là cần thiết, phải xem xét độ bền phòng ứng suất phụ. 

8.5.8 Xem xét ứng suất nhiệt 

Đối với các bình chịu áp lực có thể phải chịu ứng suất nhiệt quá mức hoặc 
chứa chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp hơn -55oC, thì phải xem xét đến sức bền để chịu 
ứng suất nhiệt. 

8.5.9 Tính độ bền theo phương pháp đặc biệt 

Nếu bản tính độ bền chi tiết được trình duyệt, ngay cả khi kích thước của các 
bộ phận bình chịu áp lực không phù hợp với các quy định ở 10.5, Đăng kiểm sẽ 
kiểm tra các số liệu và sẽ chấp thuận bình chịu áp lực này với điều kiện kết quả 
kiểm tra đó được Đăng kiểm chấp nhận. 

8.6  Các cửa người chui, các lỗ lắp họng để nối phụ tùng và việc gia 
cường chúng 

8.6.1 Các cửa người chui, cửa làm vệ sinh và cửa kiểm tra 

1 Bình chịu áp lực phải có cửa chui, cửa làm vệ sinh và cửa kiểm tra ở vỏ 
bình hoặc tấm đáy để kiểm tra và bảo dưỡng phù hợp với Bảng 3/8.4. Tuy 
nhiên, khi được Đăng kiểm đồng ý, có thể giảm số lượng và kích thước của 
các lỗ khoét. 

2 Kích thước tiêu chuẩn của các cửa nói trên được cho ở Bảng 3/8.5. 

3 Kết cấu của các lỗ và nắp phải phù hợp với các quy định ở 7.6.1-2. 

8.6.2 Gia cường lỗ khoét 

1 Khi trên vỏ có cửa, lỗ khoét cho các họng lắp phụ tùng... thì chúng phải 
được gia cường. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ có một lỗ như sau đây, có thể 
không gia cường: 

(1) Lỗ có đường kính tối đa không quá 60 mm (nếu lỗ được ren, thì đó là đường 
kính chân ren) nhưng không lớn hơn 1/4 đường kính trong của vỏ hay mặt bích của 
tấm đáy. 

(2) Lỗ trên tấm vỏ có đường kính lớn nhất không vượt quá các trị số được quy 
định trên Hình 3/7.7. Trong trường hợp này, lỗ không gia cường không được vượt 
quá 200 mm. 

(3) Lỗ trên tấm đáy phù hợp với các yêu cầu trong 8.5.2-4(2)(c) là lỗ không yêu 
cầu phải gia cường do chiều dày của tấm đáy đã được tăng lên. 
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Bảng 3/8.4. Số lượng cửa chui, lỗ làm vệ sinh và lỗ kiểm tra 

Số cửa chui, lỗ làm vệ sinh và lỗ kiểm tra 

Đường kính trong  
của vỏ 

Bình có dung 
tích trong không 

quá 100 lít và 
chiều dài trong 
không quá 1,5 m

Các bình khác 

300 mm hoặc nhỏ hơn Hai lỗ kiểm tra trở lên 

Lớn hơn 300 tới 500 mm 
Một lỗ kiểm tra 
trở lên 

Hai lỗ làm vệ sinh trở lên, hoặc 
một lỗ làm vệ sinh trở lên và lỗ 
kiểm tra 

Lớn hơn 500 mm tới 750 mm 
Một cửa chui trở lên, hoặc hai lỗ 
làm vệ sinh trở lên, hoặc một lỗ 
làm vệ sinh trở lên (1) và lỗ kiểm tra

Lớn hơn 750 mm 

_ 

Một cửa chui hoặc nhiều hơn (2) 

Chú thích: 

(1) Kích thước lỗ làm vệ sinh nói chung phải phù hợp với các trị số dùng cho lỗ làm vệ sinh 
đối với vỏ có đường kính trong lớn hơn 750 mm được cho trong Bảng 3/8.5; 

(2) Bình chịu áp lực cũng như thiết bị trao đổi nhiệt... mà không cần phải có cửa chui vì hình 
dạng, công dụng... có thể có hai lỗ làm vệ sinh trở lên thay cho cửa chui. 

Bảng 3/8.5. Kích thước của lỗ 

Loại lỗ Đường kính trong của vỏ Đường kính của lỗ 

Cửa chui Cho tất cả các cỡ 
Ô van: 400 mm × 300 mm 
Tròn: 400 mm 

Lớn hơn 750 mm Ô van: 150 mm × 100 mm 
Tròn: 150 mm 

Lỗ làm vệ sinh 
750 mm trở xuống Ô van: 100 mm × 75 mm 

Tròn: 100 mm 

Lỗ kiểm tra Cho tất cả các cỡ 50 mm 
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8.6.3 Phương pháp gia cường lỗ khoét 
1 Phương pháp gia cường đối với các lỗ trên tấm vỏ hoặc tấm đáy chịu áp suất 

bên trong phải tuân theo các yêu cầu ở 7.6.3. Tuy nhiên, gia cường các lỗ sau đây 
sẽ được Đăng kiểm xem xét cho từng trường hợp. 

(1) Lỗ khoét trên tấm vỏ và có đường kính không nhỏ hơn 1/2 đường kính trong 
của vỏ; 

(2) Lỗ khoét có khoảng cách từ mép ngoài của lỗ tới mặt ngoài của vỏ bằng 1/10 
đường kính ngoài của vỏ; 

(3) Tổ hợp lỗ mà khoảng cách giữa trục của chúng quá gần. 
8.7 Nối ghép các bộ phận 
8.7.1 Mối nối hàn 
1 Việc chuẩn bị kích thước và hình dạng của mép mối hàn cũng như cách tạo 

độ vát các tấm có độ dày khác nhau phải tuân theo các yêu cầu trong 7.8.1-1 và -2. 
2 Mối nối hàn của vỏ bình chịu áp lực thuộc nhóm I phải tuân theo các yêu cầu sau: 
(1) Mối nối theo chiều dọc: phải là mối nối giáp mép hàn hai phía hoặc mối nối 

hàn giáp mép được Đăng kiểm coi là tương đương; 
(2) Mối nối theo đường tròn: phải phù hợp với (1). Tuy nhiên, nếu được Đăng kiểm 

đồng ý mối nối giáp mép hàn hai phía có thể thay bằng mối hàn giáp mép một phía với 
tấm đệm hoặc mối hàn giáp mép khác được Đăng kiểm coi là tương đương. 

3 Mối nối hàn vỏ các bình chịu áp lực thuộc nhóm II phải phù hợp với các yêu 
cầu sau đây: 

(1) Mối nối theo chiều dọc 

Phải phù hợp với -2(1); 
(2) Mối nối theo vòng tròn 

Phải phù hợp với (1) hoặc mối nối giáp mép hàn một phía có tấm đệm hoặc mối 
hàn giáp mép khác được Đăng kiểm coi là tương đương. Tuy nhiên, đối với tấm có độ 
dày không quá 16 mm thì mối nối giáp mép hàn một phía có thể được chấp thuận. 

4 Mối hàn của vỏ bình chịu áp lực thuộc nhóm III phải thỏa mãn những yêu 
cầu sau: 

(1) Mối nối theo chiều dọc 

(a) Đối với các tấm dày hơn 9 mm phải phù hợp với -3(1) hoặc là mối hàn giáp 
mép một phía có tấm đệm hoặc là mối hàn giáp mép khác được Đăng kiểm coi là 
tương đương; 

(b) Đối với tấm dày không quá 9 mm phải phù hợp với (a) hoặc là mối hàn 
chồng hai phía đầy góc; 
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(c)  Đối với tấm dày không quá 6 mm phải phù hợp với (b) hoặc là mối hàn giáp 
mép một phía. 

(2) Mối nối theo vòng tròn phải phù hợp với (1)(c) hoặc là mối nối hàn liên tục 
ghép chồng một phía. 

8.7.2 Hình dạng mối hàn và mối nối 
Hình dạng mối hàn và mối nối phải như được chỉ ra trên Hình 3/7.9 hoặc được 

Đăng kiểm coi là tương đương. 
8.7.3 Kết cấu của tấm nắp bắt bu lông 
Kết cấu của tấm nắp phẳng không thanh giằng bắt bu lông vào vỏ phải phù hợp 

với các yêu cầu trong 7.8.3. 
8.8 Phụ tùng 
8.8.1 Vật liệu của phụ tùng 
Vật liệu làm các họng lắp phụ tùng, mặt bích hay ống nối bắt trực tiếp vào vỏ 

bình chịu áp lực thuộc nhóm I hoặc nhóm II phải tương đương với vật liệu làm vỏ 
bình. Tuy nhiên, yêu cầu này có thể được miễn đối với mặt bích được bắt bu lông 
hoặc khi được Đăng kiểm chấp thuận. 

8.8.2 Kết cấu của phụ tùng 
1 Các phụ tùng như van, mặt bích, bu lông, đai ốc, đệm kín... phải có kết cấu, 

kích thước phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận và chúng phải thích hợp 
với điều kiện làm việc được chỉ ra trong tiêu chuẩn. 

2 Các phụ tùng phải được bắt vào vỏ bình chịu áp lực thuộc nhóm I và nhóm II 
nhờ nối bích hay hàn. Khi vỏ dày hơn 12 mm hoặc khi đế của phụ tùng lắp vào vỏ 
bằng ren thì phụ tùng có đường kính danh nghĩa không quá 32 mm có thể được bắt 
vào vỏ bằng ren. 

8.8.3 Lắp đặt các thiết bị an toàn 
1 Các bình chịu áp lực mà áp suất bên trong bình có thể vượt quá áp suất thiết kế 

ở trạng thái làm việc phải có van an toàn, van này phải được đặt ở áp suất không lớn 
hơn áp suất thiết kế và có khả năng tránh được áp suất vượt quá 10% áp suất thiết kế. 

2 Khi có thể xảy ra nguy hiểm do bình chịu áp lực tiếp xúc với lửa hoặc nguồn 
nhiệt bất thường bên ngoài khác, phải có thiết bị an toàn áp suất để tránh cho áp 
suất vượt quá 1,2 lần áp suất thiết kế. Nhưng nếu bình chứa khí nén được trang bị 
nút chảy có điểm nóng chảy ở nhiệt độ không quá 150oC để có thể tự động giảm áp 
suất bên trong trong trường hợp gặp cháy thì có thể không cần lắp thiết bị an toàn 
áp suất. 

3 Các thiết bị trao đổi nhiệt hoặc các bình chịu áp lực tương tự khác khi áp suất 
bên trong có thể vượt quá áp suất thiết kế do hỏng ống trao đổi nhiệt, mặt sàng, 
tấm vách và các bộ phận bên trong khác thì phải có van an toàn thích hợp. 
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4 Các thiết bị sinh hơi nước thuộc nhóm I phải có các van an toàn được quy 
định ở 7.9.3. 

5 Không được đặt van chặn giữa bình chịu áp lực với van an toàn hoặc thiết bị 
xả áp khác trừ trường hợp có các biện pháp nào đó không làm giảm chức năng của 
các thiết bị xả áp khi sử dụng bình chịu áp lực. 

6 Có thể đặt một đĩa nổ giữa bình chịu áp lực và van an toàn hoặc trên đường 
xả của van an toàn. Khi đó áp suất nổ của đĩa nổ không được quá áp suất được đặt 
cho van an toàn. Ngoài ra sản lượng xả của đĩa nổ không được ít hơn sản lượng xả 
của van an toàn. 

8.8.4 Thiết bị đo áp suất và nhiệt độ 
Phải có thiết bị đo áp suất và nhiệt độ trên bình chịu áp lực khi thấy cần thiết. 
8.8.5 Các phụ tùng của bình chứa không khí 
1 Các thiết bị xả áp cho các bình chứa không khí phải phù hợp với các yêu cầu 

trong 8.8.3. 
2 Các bình chứa không khí phải có hệ thống xả nước có hiệu quả. 

3 Bình chứa không khí phải có các thiết bị đo áp suất. 
8.9 Thử nghiệm 
8.9.1 Thử tại xưởng 
1 Thử mối hàn phải phù hợp với các yêu cầu trong Phần 6B của Quy chuẩn này. 
2 Sau khi chế tạo xong bình chịu áp lực và phụ tùng của nó phải thử thủy lực 

theo các yêu cầu sau: 
(1) Vỏ của bình chịu áp lực 

(a) Bình chịu áp lực thuộc nhóm I và nhóm II phải được thử thủy lực ở áp 
suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế. Nhưng khi ứng suất tổng hợp chính của vỏ 
vượt quá 90% giới hạn chảy danh nghĩa của vật liệu do thử nghiệm này thì áp 
suất thử phải được hạ xuống sao cho ứng suất vào khoảng 90% giới hạn chảy 
danh nghĩa của vật liệu; 

(b) Bình chịu áp lực thuộc nhóm III phải được thử thủy lực theo các yêu cầu 
trong điểm (a) nói trên khi Đăng kiểm cho là cần thiết. 

(2) Phụ tùng của bình chịu áp lực 
Phụ tùng của bình chịu áp lực thuộc nhóm I và nhóm II phải được thử thủy lực 

ở áp suất bằng 2 lần áp suất thiết kế; 
(3) Thử thủy lực cho các thiết bị trao đổi nhiệt không thuộc (1) và (2) và các 

bình chịu áp lực đặc biệt khác cũng như các phụ tùng của chúng sẽ được Đăng 
kiểm xem xét trong từng trường hợp. 
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CHƯƠNG 9. ỐNG, VAN, PHỤ TÙNG ỐNG VÀ MÁY PHỤ 

9.1 Quy định chung 

9.1.1 Phạm vi áp dụng 

1 Các yêu cầu trong Chương này áp dụng cho thiết kế, chế tạo và thử nghiệm 
ống, van, phụ tùng ống và máy phụ. 

9.1.2 Thuật ngữ 

1 Áp suất thiết kế 

Áp suất thiết kế là áp suất lớn nhất của chất làm việc trong ống và không được 
nhỏ hơn các áp suất nêu từ (1) đến (4) dưới đây: 

(1) Đối với các hệ thống có van an toàn hoặc thiết bị phòng quá áp khác, là áp 
suất đặt của van an toàn hoặc thiết bị phòng quá áp. Tuy nhiên, đối với hệ thống 
ống hơi được nối với nồi hơi hay hệ thống ống gắn với bình chịu áp lực, là áp suất 
thiết kế của thành nồi hơi (là áp suất danh nghĩa, nếu nồi hơi có bộ quá nhiệt) hoặc 
áp suất thiết kế của thành bình chịu áp lực; 

(2) Đối với ống ở phía đẩy của bơm, là áp suất đẩy khi bơm làm việc ở tốc độ 
định mức mà van ở phía đẩy đóng. Tuy nhiên, đối với các bơm có van an toàn hoặc 
thiết bị phòng quá áp, là áp suất đặt của van an toàn hoặc thiết bị phòng quá áp; 

(3) Đối với đường ống thổi xả của nồi hơi, áp suất thiết kế được quy định riêng 
ở 7.9.6-3; 

(4) Đối với ống, van và phụ tùng ống dầu đốt, là áp suất làm việc lớn nhất hoặc 0,3 MPa, 
lấy trị số nào lớn hơn. Tuy nhiên, với ống, van và phụ tùng ống dầu đốt có nhiệt độ 
làm việc trên 60oC và áp suất làm việc trên 0,7 MPa, là áp suất làm việc lớn nhất 
hoặc 1,4 MPa, lấy trị số nào lớn hơn. 

2 Nhiệt độ thiết kế 

Nhiệt độ thiết kế là nhiệt độ lớn nhất của chất làm việc trong ống ở điều kiện 
thiết kế. 

3 Phụ tùng ống 

Phụ tùng ống trong Phần này là các phụ tùng nối ống như bích nối ống, mối nối 
cơ khí, các đoạn ống, mối nối giãn nở, mối nối mềm... và các thiết bị khác của hệ 
thống đường ống như các thiết bị lọc và các thiết bị phân ly. 

4 Đường kính danh nghĩa 

Đường kính danh nghĩa là đường kính quy ước của ống (sau đây, được ký hiệu 
là “A” phía sau chỉ số kích thước). 
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9.1.3 Phân loại ống 
1 Các ống được phân loại như nêu ở Bảng 3/9.1 theo loại chất lỏng, áp suất và 

nhiệt độ thiết kế. Tuy nhiên, với các ống có đầu hở như ống thoát, ống tràn, ống khí 
thải, ống xả của van an toàn và ống xả áp suất hơi nước được xếp vào nhóm III 
không kể đến nhiệt độ thiết kế. 

2 Hệ thống ống của các chất lỏng khác với ở -1 sẽ được Đăng kiểm xem xét tùy 
theo đặc tính và điều kiện làm việc của chất lỏng. 

Bảng 3/9.1. Phân loại ống 

Áp suất thiết kế (P) và nhiệt độ thiết kế (T) 
Loại chất 

Nhóm I Nhóm II (Chú thích) Nhóm III 

Hơi nước 
P > 1,6 MPa hoặc  
T > 300oC 

P ≤ 1,6 MPa và  
T ≤ 300oC 

P ≤ 0,7 MPa và  
T ≤ 170oC 

Dầu nóng 
P > 1,6 MPa hoặc  
T > 300oC 

P ≤ 1,6 MPa và  
T ≤ 300oC 

P ≤ 0,7 MPa và  
T ≤ 150oC 

Dầu đốt, dầu bôi 
trơn và dầu thủy 
lực dễ cháy 

P > 1,6 MPa hoặc  
T > 150oC 

P ≤ 1,6 MPa và  
T ≤ 150oC 

P ≤ 0,7 MPa và  
T ≤ 60oC 

Không khí, khí 
CO2, nước và 
dầu thủy lực 
không cháy 

P > 4,0 MPa hoặc 
T > 300oC 

P ≤ 4,0 MPa và  
T ≤ 300oC 

P ≤1,6 MPa và  
T ≤ 200oC 

Chú thích: Trừ các ống thỏa mãn điều kiện của nhóm III 

9.1.4 Vật liệu 
1 Vật liệu chế tạo máy phụ phải phù hợp với điều kiện làm việc của máy. Vật 

liệu chế tạo các phần quan trọng của máy phụ phải thỏa mãn các tiêu chuẩn đã 
được chấp nhận. 

2 Vật liệu ống phải phù hợp với điều kiện làm việc của ống và thỏa mãn các yêu 
cầu sau: 

(1) Vật liệu ống nhóm I hoặc nhóm II phải thỏa mãn các yêu cầu ở Phần 6A của 
Quy chuẩn này; 

(2) Vật liệu ống nhóm III phải thỏa mãn các tiêu chuẩn đã được chấp nhận. 

3 Vật liệu van và phụ tùng ống phải phù hợp với điều kiện làm việc của thiết bị 
đó và phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
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(1) Vật liệu chế tạo các van và phụ tùng ống nhóm I hoặc nhóm II, cũng như 
các van và phụ tùng gắn trực tiếp vào vỏ tàu và vách chống va phải thỏa mãn các 
yêu cầu ở Phần 6A của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, có thể dùng vật liệu trong các 
tiêu chuẩn được chấp nhận để chế tạo van và phụ tùng nếu Đăng kiểm đồng ý sau 
khi xem xét kích thước và điều kiện làm việc; 

(2) Vật liệu van và phụ tùng ống nhóm III phải thỏa mãn các tiêu chuẩn được 
chấp nhận. 

4 Các ống, van và phụ tùng ống của các hệ thống chữa cháy phải được chế tạo 
bằng các vật liệu chịu ăn mòn hoặc được bảo vệ hữu hiệu tránh cho hệ thống chữa 
cháy không bị hư hỏng do bị ăn mòn bên trong. 

9.1.5 Giới hạn sử dụng vật liệu 
1 Thông thường, các ống được chế tạo bằng thép, đồng, hợp kim đồng hoặc 

gang. Vật liệu phải thỏa mãn các yêu cầu về giới hạn sử dụng như nêu dưới đây 
theo nhiệt độ thiết kế, sự phân loại, công dụng... trừ khi có quy định khác. Tuy 
nhiên, các ống có đầu hở và thuộc nhóm III không kể đến nhiệt độ thiết kế, không 
phải áp dụng theo giới hạn sử dụng về nhiệt độ. 

(1) Không được dùng các ống thép để làm các ống sau: 
(a) Các ống có nhiệt độ thiết kế trên 350oC với các ống cấp 1 và cấp 2 được 

nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, có thể dùng các ống thép này cho 
nhiệt độ thiết kế tới 400oC nếu bảo đảm được ứng suất cho phép; 

(b) Các ống có nhiệt độ thiết kế trên 450oC đối với các ống cấp 3, số hiệu 2 và 3 
nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này; 

(c)  Các ống có nhiệt độ thiết kế trên 425oC đối với các ống cấp 3 số hiệu 4 nêu 
ở Phần 6A của Quy chuẩn này; 

(d) Các ống có nhiệt độ thiết kế trên 500oC đối với các ống cấp 4, số hiệu 12 nêu ở 
Phần 6A của Quy chuẩn này; 

(e) Các ống có nhiệt độ thiết kế trên 550oC đối với ống cấp 4, số hiệu 22, 23 và 24 
nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này; 

(f) Các ống nhóm I và các ống thép các bon với áp suất thiết kế trên 1,0 MPa 
hoặc nhiệt độ tính toán trên 230oC đối với hệ thống thông thường nêu ở Phần 6A 
của Quy chuẩn này; 

(g) Các ống thép khác khi Đăng kiểm cho rằng thích hợp. 
(2) Các ống đồng và hợp kim đồng không được dùng làm các ống sau: 
(a) Các ống có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 200oC đối với các ống liền làm bằng 

hợp kim đồng - phốt pho đi-ô-xít, ống liền bằng đồng thau và ống của bầu ngưng; 
(b) Các ống có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 300oC đối với các ống liền làm bằng 

hợp kim đồng ni ken và ống của bầu ngưng; 
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(c)  Các ống hợp kim đồng xuyên qua các kết cấu cấp A và B, trừ trường hợp 
Đăng kiểm cho phép là trường hợp đặc biệt; 

(d) Giới hạn sử dụng theo nhiệt độ đối với các ống đồng và hợp kim đồng khác 
do Đăng kiểm quy định. 

(3) Không được dùng các ống gang để làm các ống sau: 
(a) Các ống thuộc nhóm I và II đối với ống gang có độ dãn dài nhỏ hơn 12%; 
(b) Các ống thuộc nhóm I đối với ống gang có độ dãn dài từ 12% trở lên; 
(c)  Các ống có thể bị va đập thủy lực và các ống phải chịu uốn hoặc chấn động 

lớn hoặc bị lệch tâm nhiều. 
(4) Ngoài các quy định (2) và (3) trên đây, các ống đồng, hợp kim đồng và gang 

phải thỏa mãn các yêu cầu về công dụng trong Bảng 3/9.2.  
2 Thông thường, các van và phụ tùng ống được chế tạo bằng thép, hợp kim 

đồng hoặc gang. Trừ các trường hợp được quy định khác đi, chúng phải thỏa mãn 
các yêu cầu dưới đây về giới hạn sử dụng theo nhiệt độ thiết kế, loại, công dụng... 
Tuy nhiên, đối với các van và phụ tùng ống có đầu hở và được phân loại ở nhóm III, 
bất kể nhiệt độ thiết kế, không phải áp dụng giới hạn sử dụng theo nhiệt độ. 

(1) Không được dùng các sản phẩm thép rèn và đúc để làm van và phụ tùng ống sau: 
(a) Các van và phụ tùng ống có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 425oC bằng thép các 

bon đúc và rèn được nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này; 
(b) Các van và phụ tùng ống với nhiệt độ thiết kế lớn hơn 550oC đối với thép 

hợp kim thấp đúc và thép hợp kim thấp rèn nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này; 
(c)  Các sản phẩm thép đúc và rèn khác khi được Đăng kiểm chấp thuận. 

Bảng 3/9.2. Giới hạn sử dụng theo công dụng ống 

Vật liệu

 
Công dụng ống (chú thích 1)  

Đồng Hợp kim đồng Gang 

Ống dầu đốt 
Ống dầu bôi trơn trong buồng máy 
Ống dầu thủy lực trong buồng máy 
Ống dầu nóng trong buồng máy 
Ống dầu hàng 
Ống không khí 
Ống đo ở ngoài vùng đo 

 
 
 
 
- 

(2) 

 
 
 
 
- 

(2) 

 
 
 
 
- 

(3) 
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Vật liệu

 
Công dụng ống (chú thích 1)  

Đồng Hợp kim đồng Gang 

Ống tràn 
Ống hút khô 
Ống nước dằn 
Ống thải ra mạn và ống vệ sinh 
Ống ở dưới boong mạn khô 
Ống chữa cháy trên tàu 
Ống làm tăng nguy hiểm hoặc ngập nước 
do hỏng ống khi bị cháy 
Ống xả nước nồi hơi 

- - - 

Ống dầu điều khiển trong buồng máy x - 
(2) 

- 

Ống khí nén để đóng từ xa van hút của két 
Ống khí nén điều khiển từ xa máy phụ, 
van... dùng khi có cháy 

 
x 

 
- 

 
- 

Chú thích: 
(1) Không bao gồm các ống đo, ống thải và các ống thông hơi; 
(2) Có thể sử dụng cho phần đặt trong két; 
(3) Bao gồm cả ở ngoài khoang máy. 

Dấu hiệu: x : có thể sử dụng; 
 - : cấm sử dụng. 

(2) Không được dùng các van và phụ tùng ống bằng hợp kim đồng để làm van 
và phụ tùng có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 210oC. Tuy nhiên, có thể dùng đồng đỏ đặc 
biệt làm van và phụ tùng ống có nhiệt độ bằng hoặc nhỏ hơn 260oC khi được Đăng 
kiểm đồng ý; 

(3) Không được dùng các sản phẩm gang có độ dãn dài nhỏ hơn 12% để làm 
van và phụ tùng ống sau: 

(a) Van và phụ tùng ống có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 220oC; 
(b) Van và phụ tùng ống thuộc nhóm I, trừ khi được Đăng kiểm chấp nhận sau 

khi xem xét kết cấu và công dụng của chúng; 
(c)  Van và phụ tùng ống thuộc nhóm II (trừ các ống hơi nước); 
(d) Các van lắp trên vách ngoài của két dầu đốt hoặc két dầu bôi trơn và chịu 

cột áp tĩnh của chất lỏng bên trong; 
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(e) Van, mặt tựa và đoạn ống lắp van vào tôn vỏ hoặc cửa thông sông; 
(f) Van được lắp trực tiếp vào vách chống va; 

(g) Van và phụ tùng của hệ thống ống xả nước của nồi hơi; 

(h) Hệ thống ống có thể bị va đập thủy lực và van, phụ tùng ống của hệ thống 
ống có thể bị lệch tâm hoặc chấn động lớn; 

(i)  Van và phụ tùng của hệ thống ống dằn sạch xuyên qua két dầu hàng để tới 
két mũi; 

(j) Van và phụ tùng của hệ thống ống dầu hàng có áp suất thiết kế lớn hơn 1,6 MPa; 

(k)  Van nối của hệ thống hàng lỏng dễ cháy giữa bờ và tàu. 

(4) Không được dùng các sản phẩm gang có độ dãn dài bằng hoặc lớn hơn 12% 
để làm van, phụ tùng ống cho các ống thuộc nhóm I, trừ trường hợp được Đăng 
kiểm chấp nhận sau khi xem xét về kết cấu và công dụng của chúng. 

9.1.6 Sử dụng vật liệu đặc biệt 
1 Có thể sử dụng vật liệu đặc biệt như ống cao su mềm, ống nhựa, ống vinyl, 

hợp kim nhôm... không theo các điều ở 9.1.5 nêu trên, nếu được Đăng kiểm đồng ý 
sau khi xem xét về an toàn chống cháy, ngập nước cũng như điều kiện làm việc. 

2 Đối với hệ thống ống nước sinh hoạt, vệ sinh, được phép dùng ống phi kim 
loại cho những phần đường ống nằm phía trên boong chính. 

9.2 Chiều dày ống 
9.2.1 Chiều dày quy định của ống chịu áp lực bên trong 
1 Chiều dày quy định của ống chịu áp lực bên trong được xác định theo công thức sau: 

 tr = t0 + b + C 
Trong đó: 
tr - chiều dày yêu cầu của ống, mm 

PFJ2
PDt0 +

=  

P  - áp suất thiết kế, MPa; 
D- đường kính ngoài của ống, mm; 
f - ứng suất cho phép, nêu ở -3, N/mm2; 
J - hệ số bền của mối nối được cho như sau: 
- Các ống liền: 1,00; 
- Các ống hàn điện trở: 0,85 (có thể lấy là 1,00 trong trường hợp phải tiến hành 

kiểm tra khuyết tật bằng siêu âm hoặc phương pháp kiểm tra khác mà Đăng kiểm 
cho là thích hợp đối với toàn bộ chiều dài mối hàn); 
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b - số bù thêm cho chiều dày ống bị biến mỏng khi uốn, được tính theo công 
thức sau: 

0tR
D

5,2
1b =  

R - bán kính cong trung bình, mm 
Tuy nhiên không cần xét đến b khi đảm bảo rằng ứng suất màng tính toán ở 

chỗ cong không vượt quá trị số cho phép; 
C - lượng bù thêm cho ăn mòn nêu ở -5, mm. 
2 Chiều dày của ống có dung sai chiều dày âm không được nhỏ hơn trị số t1 

theo công thức sau: 

 

100
a1

tt r
1

−
=   

Trong đó: 
tr - xác định như ở -1 trên đây; 
a - dung sai âm lớn nhất, %. 
3 Ứng suất cho phép của từng vật liệu phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
(1) Ứng suất cho phép (f) của các ống thép các bon và thép hợp kim thấp phải 

được chọn là trị số nhỏ nhất trong các trị số tính toán bởi các công thức sau, hoặc 
là trị số cho trong Bảng 3/9.3(1). Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thiết kế không thuộc vào 
vùng rão thì không cần xét trị số f3: 

7,2
Rf 20

1 = ;
6,1

Ef t
2 = ;

6,1
Sf R

3 =  

Trong đó: 
R20 - giới hạn bền kéo nhỏ nhất của vật liệu ở nhiệt độ trong phòng, N/mm2; 
Et  - giới hạn chảy hoặc giới hạn chảy quy ước của vật liệu ở nhiệt độ thiết kế, N/mm2; 
SR - ứng suất trung bình của vật liệu gây phá hủy (nứt, gãy) sau 100.000 giờ ở 

nhiệt độ thiết kế, N/mm2. 
(2) Ứng suất cho phép của ống đồng, ống đồng thau và ống đồng niken lấy theo 

các trị số cho trong Bảng 3/9.3(2); 
(3) Đăng kiểm sẽ xem xét ứng suất cho phép của các vật liệu khác với vật liệu 

ở (1) và (2) cho từng trường hợp. 
4 Khi tính to ở -1, lấy ứng suất cho phép bằng 1/5 giới hạn bền kéo nhỏ nhất 

của vật liệu ở nhiệt độ trong phòng thay cho ứng suất cho phép nêu ở -3(1) đối với 
ống thép có nhiệt độ thiết kế không vượt quá 250oC, cần phải có b trong công thức 
tính tr ở -1 và không cần xét yêu cầu tăng thêm cho dung sai âm nêu ở -2. 
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5 Lượng bù thêm cho ăn mòn của các ống thép, đồng và hợp kim đồng phải lấy 
theo Bảng 3/9.4 và 3/9.5 tương ứng. 

9.2.2 Chiều dày nhỏ nhất của ống 
1 Chiều dày các ống thép phải thỏa mãn các yêu cầu nêu ở 9.2.1 và tùy theo 

công dụng và vị trí đặt ống, không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng 3/9.6. Nhưng 
nếu dùng ống thép hợp kim chống ăn mòn thay cho ống thép, chiều dày nhỏ nhất 
của ống sẽ được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp cụ thể. 

2 Với các ống được bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả, có thể giảm chiều dày nhỏ 
nhất nêu trong Bảng 3/9.6(2) xuống không quá 1 mm, trừ các ống thép dùng cho hệ 
thống dập cháy bằng CO2. 

3 Khi xác định chiều dày ống theo Bảng 3/9.6(2), không cần tính đến dung sai 
âm và giảm độ dày do uốn ống. Nhưng đối với các ống có ren, phải đo chiều dày 
nhỏ nhất tại chân ren, trừ các phần ren để lắp đầu ống của các ống thông hơi, của 
các ống tràn và các ống đo cũng như phần ren của các ống dập cháy bằng CO2 từ 
trạm phân phối tới các đầu phun. 

4 Chiều dày nhỏ nhất của các ống đồng và hợp kim đồng phải như quy định 
trong Bảng 3/9.7. 

Bảng 3/9.3(1). Trị số ứng suất cho phép của ống thép (f) 

Ứng suất cho phép của ống thép (f), N/mm2 Nhiệt độ 
thiết kế, oC 

 
Vật liệu 

100 hoặc 
nhỏ hơn 

150 200 250 300 350 375 400 425 450 475 500 525 550

No.2 123 114 105 96 87 78 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Cấp 1 

No.3 138 128 118 107 96 90 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

No.2 123 114 105 96 87 78 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

No.3 138 128 118 107 96 90 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ Cấp 2 

No.4 156 145 133 122 117 113 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

No.2 123 114 105 96 87 78 75 70 63 56 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

No.3 138 128 118 107 96 90 87 84 71 57 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ Cấp 3 

No.4 156 145 133 122 117 113 105 96 77 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

No.12 119 112 105 97 89 85 83 80 77 73 70 65 ⎯ ⎯ 

No.22 121 116 111 105 99 93 91 89 85 80 76 71 55 38

No.23 121 116 111 105 99 93 91 89 85 80 76 71 56 40
Cấp 4 

No.24 121 116 111 105 99 93 91 89 85 80 76 71 56 41

Chú thích: 

1. Các giá trị trung gian được xác định bằng nội suy. 

2. Vật liệu của ống thép trong bảng phải thỏa mãn các yêu cầu trong Phần 6A của Quy chuẩn này. 
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Bảng 3/9.3(2). Trị số ứng suất cho phép của ống đồng và hợp kim đồng (f) 

Nhiệt độ thiết kế, oC 

Loại  
vật liệu 

50 
hoặc 
nhỏ 
hơn 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Ống đồng phốt pho khử ôxy liền 
C1201 
C1220 

41 41 40 40 34 27,5 18,5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

Ống đồng thau liền và ống của bầu ngưng và thiết bị trao đổi nhiệt 
C4430 68 68 68 68 68 67 24 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

C6870 
C6871 
C6872 

 
78 

 
78 

 
78 

 
78 

 
78 

 
51 

 
24,5

 
⎯ 

 
⎯ 

 
⎯ 

 
⎯ 

Ống đồng - niken liền và ống của bầu ngưng và thiết bị trao đổi nhiệt 
C7060 68 68 67 65,5 64 62 59 56 52 48 44 

C7100 73 72 72 71 70 70 67 65 63 60 57 

C7150 81 79 77 75 73 71 69 67 65,5 64 62 

Chú thích: Các giá trị trung gian được xác định bằng nội suy 

Bảng 3/9.4. Lượng bù thêm cho ăn mòn của ống thép (C) 

Công dụng của đường ống C, mm 
Hệ thống hơi quá nhiệt 0,3 

Công dụng chung 0,8 
Hệ thống ống xoắn hơi nước trong các két 
dầu hàng 2 Hệ thống hơi bão hòa 
Hệ thống ống xoắn hơi nước trong các két 
dầu đốt 1 

Hệ thống tuần hoàn hở 1,5 
Hệ thống cấp nước nồi hơi 

Hệ thống tuần hoàn kín 0,5 
Hệ thống xả của nồi hơi 1,5 
Hệ thống không khí nén 1 
Hệ thống dầu bôi trơn và dầu thủy lực 0,3 
Hệ thống dầu đốt 1 
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Công dụng của đường ống C, mm 
Hệ thống dầu hàng 2 
Hệ thống công chất làm lạnh của hệ thống làm lạnh 0,3 
Hệ thống nước ngọt 0,8 
Hệ thống nước ngoài mạn 3 
Chú thích: 
1. Với các ống được bảo vệ chống ăn mòn bên trong có hiệu quả, có thể giảm lượng bù 
thêm cho ăn mòn trong bảng tới 50% nếu được Đăng kiểm đồng ý. 
2. Nếu dùng thép hợp kim đặc biệt có khả năng chống ăn mòn, có thể giảm lượng bù thêm cho 
ăn mòn tới 0. 
3. Với các ống nước ngoài bằng thép có đường kính danh nghĩa bằng hoặc nhỏ hơn 25A, có 
thể giảm lượng bù thêm cho ăn mòn xuống tới 1,5 mm. 
4. Khi khí áp dụng theo Bảng này hoặc dùng chất lỏng không có trong Bảng, lượng bù thêm 
cho ăn mòn sẽ được Đăng kiểm xem xét cho từng trường hợp theo điều kiện ăn mòn. 
5. Đối với các đường ống đi qua các két, lượng bù thêm cho ăn mòn phải phù hợp với các trị 
số trong Bảng và tùy thuộc chất lỏng ngoài ống để tính độ ăn mòn bên ngoài ống. 

 Bảng 3/9.5. Lượng bù thêm cho ăn mòn của đồng và hợp kim đồng (C) 

Loại vật liệu C, mm 

Ống liền hợp kim đồng phốt pho đi-ô-xít và ống liền đồng thau nêu 
trong Bảng 3/9.3(2) 0,8 

Ống liền đồng niken nêu trong Bảng 3/9.3(2) 0,5 

Chú thích: Với các chất lỏng không gây ăn mòn cho vật liệu được dùng, có thể lấy lượng bù 
thêm cho ăn mòn bằng 0. 

9.3 Kết cấu các van và phụ tùng ống 
9.3.1 Quy định chung 
Các van, phụ tùng ống, vòng đệm, đệm kín phải phù hợp với điều kiện sử dụng 

và phải có kết cấu theo tiêu chuẩn được Đăng kiểm cho là phù hợp hoặc có kết cấu 
tương đương. 

9.3.2 Van và phụ tùng ống đặc biệt 
Van, phụ tùng ống, vòng đệm và đệm kín có kết cấu đặc biệt hoặc được chế 

tạo theo một phương pháp công nghệ đặc biệt được dùng cho các ống nhóm I và II 
phải được Đăng kiểm chấp thuận. 

9.4 Nối và uốn ống 
9.4.1 Hàn ống 
Việc hàn hệ thống ống phải thỏa mãn các yêu cầu ở Phần 6B của Quy chuẩn này. 
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9.4.2 Nối các đoạn ống 
1 Việc nối trực tiếp các đoạn ống thuộc nhóm I hoặc II phải theo dạng hàn giáp 

mép. Tuy nhiên, đối với các ống có đường kính danh nghĩa không lớn hơn 80A, có 
thể dùng cách hàn có ống lồng ngoài (hàn chồng mép nhờ vòng đệm). 

2 Các mối nối ống bằng ren (chỉ ren côn nếu sử dụng cho các ống thuộc nhóm I và 
nhóm II) không được sử dụng cho các ống sau. Tuy nhiên, có thể chấp nhận việc nối 
bằng ren cho các ống nêu tại (3) và (4) khi xét đến công dụng của đường ống. 

(1) Ống chứa chất dễ cháy, trừ các ống có đường kính nhỏ sử dụng cho khí cụ; 
(2) Đường ống CO2, trừ trường hợp ống bên trong các khoang được bảo vệ và 

ở trong buồng chứa các bình CO2; 
(3) Ống thuộc nhóm I với đường kính danh nghĩa lớn hơn 25A; 
(4) Ống thuộc nhóm II và III với đường kính danh nghĩa lớn hơn 50A. 

Bảng 3/9.6(1). Chiều dày nhỏ nhất của ống thép 

Công dụng 
của ống 

Vị trí ống 

Chiều dày nhỏ nhất. 
(Các chữ cái được đặt 
trong ngoặc ứng với 

Bảng 3/9.6(2)) 

Đi qua các két trừ két dầu hàng (E) 
Đi qua các két dầu hàng 10 mm Ống hút khô 
Không qua các két (H) 
Đi qua các két trừ két dầu hàng (chú thích 2) (E) 

Để xả ra ngoài mạn 10 mm 
Cho các két dằn trước vách 
chống va 10 mm Đi qua két dầu hàng 

Cho các trường hợp khác 
(E) nhưng là (D) khi  

D ≥ 100A 

Ống nước 
dằn 
 

Không đi qua các két (H) 
Xuyên qua vỏ tàu trừ các két dầu hàng và các 
khoang hàng và yêu cầu có van một chiều tự động (G) 

Xuyên qua vỏ tàu trừ các két dầu hàng và các 
khoang hàng và không yêu cầu có van một 
chiều tự động 

(D) 

Dẫn từ boong trống và đi qua các két dầu hàng (A) nhưng là 16 mm khi 
D ≥ 150A 

Không được bảo vệ (A) (3) 
Đi qua khoang hàng 

Được bảo vệ (C) (3) 
Đi qua két dằn (G) 

 
Ống thoát 
nước 
Ống vệ sinh 
(chú thích 1) 

Không đi qua các két (G) 



 
76 CÔNG BÁO/Số 1269 + 1270/Ngày 28-12-2016 
  

Công dụng 
của ống 

Vị trí ống 

Chiều dày nhỏ nhất. 
(Các chữ cái được đặt 
trong ngoặc ứng với 

Bảng 3/9.6(2)) 

Đi qua các két trừ két dầu hàng (E) 

Đi qua các két dầu hàng (B) 

Cho các két liền vỏ (G) 

(chú thích 3) (E) 

Ống thông 
hơi, 
Ống tràn, 
Ống đo 

Phần đầu cùng của ống thông 
hơi lộ ra phía trên boong mạn 
khô và boong thượng tầng (chú 
thích 1) 

(chú thích 4) (G) 

Ống dầu đốt Đi qua các két trừ các két dầu đốt (E) 

Đi qua các két (E) 
Ống nước  

Không đi qua các két (H) 

Ống nước 
ngọt 

Đi qua các két (E) 

Đi qua các két dằn 
(E) nhưng là (D) khi  

D ≥ 100A 

Đi qua các két dầu hàng 
(E) nhưng là (F) khi  

D ≥ 250A 

Ống dầu hàng 

Không đi qua két (F) 

Từ các bình tới trạm phân phối (I) Ống dập cháy 
bằng CO2 Từ trạm phân phối đến các đầu phun (J) 

Các ống khác với các ống trên (K) 

Chú thích: 

(1) Các ống thoát nước và các ống vệ sinh của các tàu có chiều dài nhỏ hơn 24 m sẽ được miễn giảm 
một cách thích hợp; 

(2) (H) được áp dụng khi một ống nước dằn an toàn (nguy hiểm) qua một két nước dằn an toàn (nguy hiểm); 

Ống nước dằn nguy hiểm là ống để hút và xả nước dằn của một két nước dằn nguy hiểm (két nước 
dằn kề với két dầu hàng hoặc két nước dằn nối với két dầu hàng qua một ống hở đầu); 

Ống nước dằn an toàn là ống để hút và xả nước dằn cho một két nước dằn an toàn (két nước dằn 
không phải là két nước dằn nguy hiểm). 

(3) Chiều dày của ống quy định theo Bảng 3/9.6(1) và chiều dày của tôn vỏ ở chỗ ống xuyên qua lấy giá trị 
nào lớn hơn. 
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Bảng 3/9.6(2). Chiều dày nhỏ nhất của ống thép (1), (3), mm 

Chữ cái tương ứng Đường 
kính 
danh 
nghĩa 

(A) 

Đường 
kính 

ngoài, 
mm 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)(2) (J)(2) (K) 

6 10,5 - - - - - - - - - - 1,6

8 13,8 - - - - - - - - - - 1,8

10 17,3 - - - - - - - - - - 1,8

15 21,7 - - - - - 2,8 - 3,2 3,2 2,6 2,0

20 27,2 - - - - - 2,9 - 3,2 3,2 2,6 2,0

25 34,0 - - - - - 3,4 - 3,2 4,0 3,2 2,0

32 42,7 6,4 - 4,9 - 6,3 3,6 4,5 3,6 4,0 3,2 2,0

40 48,6 7,1 - 5,1 - 6,3 3,7 4,5 3,6 4,0 3,2 2,3

50 60,5 8,7 8,7 5,5 - 6,3 3,9 4,5 4,0 4,5 3,6 2,3

65 76,3 9,5 8,7 7,0 7,0 6,3 5,2 4,5 4,5 5,0 3,6 2,6

80 89,1 11,1 8,7 7,6 7,6 7,1 5,5 4,5 4,5 5,6 4,0 2,9

90 101,6 12,7 8,7 8,1 8,0 7,1 5,7 4,5 4,5 6,3 4,0 2,9

100 114,3 13,5 11,1 8,6 8,6 8,0 6,0 4,5 4,5 7,1 4,5 3,2

125 139,8 15,9 11,1 9,5 9,5 8,0 6,6 4,5 4,5 8,0 5,0 3,6

150 165,2 18,2 11,1 11,0 11,0 8,8 7,1 4,5 4,5 8,8 5,6 4,0

175 191,0 20,6 11,1 11,9 11,8 8,8 7,7 5,3 5,3 - - 4,5

200 216,3 23,0 12,7 12,7 12,5 8,8 8,2 5,8 5,8 - - 4,5

225 242,6 25,8 12,7 13,9 12,5 8,8 8,8 6,2 6,2 - - 5,0

250 267,4 28,6 15,1 15,1 12,5 8,8 9,3 6,3 6,3 - - 5,0

300 318,5 33,3 15,1 17,4 12,5 8,8 10,3 6,3 6,3 - - 5,6

350 355,6 35,7 - 19,0 12,5 8,8 11,1 6,3 6,3 - - 5,6

400 406,4 40,5 - 21,4 12,5 8,8 12,7 6,3 6,3 - - 6,3

450 457,2 45,2 - 23,8 12,5 8,8 12,7 6,3 6,3 - - 6,3
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Chú thích: 

(1) Khi chiều dày ống trong các tiêu chuẩn không khớp với chiều dày nhỏ nhất trong bảng này, có 
thể dùng ống tiêu chuẩn nếu chênh lệch không quá 0,4 mm; 

(2) Các ống phải được mạ kẽm ít nhất ở bên trong trừ các ống lắp trong buồng máy; 

(3) Đối với các ống có đường kính danh nghĩa khác với cho trong Bảng này, đường kính tối thiểu 
của chúng phải được Đăng kiểm xem xét riêng. 

9.4.3 Nối ống với phụ tùng ống 
1 Mối nối giữa ống và bích ống phải phù hợp với điều kiện làm việc, có kết cấu 

và độ bền thỏa mãn các yêu cầu ở Hình 3/9.1 theo sự phân loại để áp dụng nêu 
trong Bảng 3/9.8 hoặc các dạng mối nối khác được Đăng kiểm cho là phù hợp. 

2 Các van và phụ tùng ống bằng kim loại màu có thể được nối vào ống kim loại 
màu bằng hàn hơi. Trong trường hợp này, dạng hàn hơi và phương pháp áp dụng 
phải phù hợp với các điều kiện sử dụng của chúng. 

3 Mối nối giữa ống với phụ tùng ống trừ bích nối phải thỏa mãn các yêu cầu ở 9.4.1 
và -1 nêu trên. 

9.4.4 Uốn ống và xử lý nhiệt sau khi uốn 
1 Uốn nóng các ống thuộc nhóm I và II phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

(1) Nói chung, uốn nóng phải tiến hành trong phạm vi nhiệt độ 1000oC ÷ 850oC. 

Tuy nhiên, nhiệt độ có thể giảm tới 750oC trong quá trình uốn ống; 

(2) Với các ống thép cấp 4 trong Bảng 3/9.6, việc xử lý nhiệt để khử ứng suất 
phải tiến hành theo yêu cầu nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này đối với nhiệt độ và 
thời gian duy trì cho ống. 

2 Khi các ống nhóm I và II được uốn nguội, phải tiến hành xử lý nhiệt thích hợp 
tùy theo vật liệu ống, môi trường làm việc... và xét đến biến dạng dẻo có hại do uốn 
nguội và phát sinh ứng suất dư. 

3 Đối với việc uốn ống và xử lý nhiệt sau khi uốn cho các ống thép khác với các 
ống nêu ở Phần 6A của Quy chuẩn này và các ống làm bằng vật liệu khác với thép 
phải được Đăng kiểm chấp thuận. 

9.5 Kết cấu máy phụ và két chứa 
9.5.1 Quy định chung 
1 Máy phụ và két chứa phải đủ độ bền và phải có kết cấu sao cho dễ bảo 

dưỡng và kiểm tra. 
2 Chiều dày tôn vỏ két chứa dầu đốt không được nhỏ hơn 6 mm. Nhưng đối với 

các két nhỏ có thể giảm chiều dày xuống tới 3 mm. 
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Bảng 3/9.7. Chiều dày nhỏ nhất của ống đồng và hợp kim đồng, mm 

Đường kính ngoài Ống đồng Ống hợp kim đồng 

8 - 10 1 0,8 

12 - 22 1,2 1 

25 - 45 1,5 1,2 

50 - 76,2 2 1,5 

80 - 120 2,5 2 

130 - 190 3 2,5 

200 - 270 3,5 3 

280 4 3,5 

Bảng 3/9.8. Các kiểu mối nối giữa ống và bích ống và công dụng của chúng 

Kiểu mối nối 
Cấp  

của ống 
Nhiệt độ 

thiết kế oC Hơi nước, không 
khí và nước 

Dầu đốt, dầu bôi trơn,  
dầu thủy lực và dầu nóng 

> 400 A, B (1) 
Nhóm I 

≤ 400 A, B (2) 
A, B 

> 250 A, B, C A, B, C 
Nhóm II 

≤ 250 A, B, C, D, E A, B, C, E (3) 

Nhóm III - A, B, C, D, E, F(4) A, B, C, E (3) 

Chú thích: 
(1) Kiểu mối nối (B) có thể dùng cho các ống hơi nước có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 
hoặc bằng 50A; 
(2) Kiểu mối nối (B) có thể dùng cho các ống hơi nước có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 
hoặc bằng 150A; 
(3) Kiểu mối nối (E) có thể dùng cho các ống có áp suất thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 MPa; 
(4) Kiểu mối nối (F) có thể dùng cho các ống nước hoặc các ống một đầu hở. 

9.6 Thử nghiệm 
9.6.1 Thử tại xưởng 
1 Thử nghiệm các đường hàn của hệ thống ống và máy phụ phải thỏa mãn các 

yêu cầu trong Phần 6B của Quy chuẩn này. 



 
80 CÔNG BÁO/Số 1269 + 1270/Ngày 28-12-2016 
  

2 Các ống nhóm I, II, các ống hơi nước, các ống cấp nước, các ống không khí 
nén và các ống dầu đốt có áp suất thiết kế trên 0,35 MPa phải được thử thủy lực 
cùng với các phụ tùng đã được hàn sau khi hoàn thành quá trình gia công, ở áp 
suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế. Thử nghiệm này có thể được tiến hành sau khi 
lắp ráp xuống tàu. 

3 Các ống thép có nhiệt độ thiết kế lớn hơn 300oC phải được thử thủy lực ở áp 
suất xác định theo công thức dưới đây. Nhưng không cần thử vượt quá 2 lần áp 
suất thiết kế. Trị số áp suất thử có thể giảm xuống 1,5 lần áp suất thiết kế để tránh 
ứng suất quá mức ở các chỗ bị uốn, ở các chi tiết chữ T,... thử nghiệm này có thể 
được tiến hành sau khi lắp ráp trên tàu. 

100
h

t

KP P
K

=  

Trong đó: 

Ph - áp suất thử, MPa; 

K100 - ứng suất cho phép của vật liệu ống ở 100oC, N/mm2; 

Kt - ứng suất cho phép của vật liệu ống ở nhiệt độ thiết kế, N/mm2; 

P - áp suất thiết kế, MPa. 

4 Nếu chắc rằng tổng áp suất màng chính trong thành ống vượt quá 90% giới 
hạn chảy danh nghĩa ở áp suất thử được quy định ở -2 và -3, phải hạ thấp áp suất 
thử để giảm ứng suất xuống 90% giới hạn chảy danh nghĩa. 

5 Các van và phụ tùng ống nhóm I và II phải được thử thủy lực ở áp suất 
bằng 1,5 lần áp suất thiết kế. 

6 Các van và đoạn ống để lắp van vào mạn tàu phía dưới đường nước chở 
hàng phải được thử thủy lực với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế hoặc 0,5 MPa, 
lấy giá trị nào lớn hơn. 

7 Các phần chịu áp lực của các máy phụ (trừ máy phụ chuyên dụng...) phải 
được thử thủy lực ở áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế và 0,2 MPa lấy giá trị nào 
lớn hơn. 

8 Các két chứa dầu đốt rời phải được thử thủy lực với áp suất ứng với cột áp 
cao hơn tấm đỉnh 2,5 m. 

9 Các máy phụ (trừ máy phụ chuyên dụng) phải được thử hoạt động khi Đăng 
kiểm yêu cầu. 

9.6.2 Thử nghiệm sau khi lắp ráp trên tàu 
Khi các mối nối giữa các ống hoặc giữa ống và van được hàn trên tàu, hệ thống 

đường ống này phải được thử thủy lực khi Đăng kiểm yêu cầu. 
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 Các kiểu nối và kích thước 

 
 

A 

 
 
 
 

 
 

B 

 
 
 
 

 
 

C 

 
 
 
 

 
 

D 

 
 
 
 

 
 

E 
 

 
 
 

 
F 

 
 
 

Chú thích: 
(1) Các kích thước tiêu chuẩn của các mối hàn như sau: 

e = 1,4t 
m = t 
S1 = t 
S2 = 0,5t 

Trong đó t là chiều dày quy định của ống. 
(2) Đối với kiểu D, ống và bích phải nối bằng ren côn và phải bắt chặt vào bích bằng độ căng. 
Tuy nhiên, đường kính ngoài của phần ren của ống không được nhỏ hơn so với đường kính 
ngoài của ống không cắt ren. 

Hình 3/9.1. Các kiểu nối bích 

ee

A1 A2 

S2

B1 

ee S1

B2
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CHƯƠNG 10. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 
10.1 Quy định chung 
10.1.1 Phạm vi áp dụng 
Các yêu cầu trong Chương này áp dụng cho các hệ thống đường ống lắp đặt 

trên tàu. 
10.1.2 Các bản vẽ và tài liệu 
1 Các bản vẽ và tài liệu phải trình Đăng kiểm như sau: 
(1) Các bản vẽ (có ghi vật liệu, kích thước, kiểu, áp suất và nhiệt độ thiết kế... 

của ống, van...) 
(a) Sơ đồ đường ống trong tàu; 
(b) Sơ đồ đường ống trong buồng máy; 
(c) Các bản vẽ cần thiết khác khi Đăng kiểm cho là cần thiết. 
(2) Các tài liệu 
(a) Bản thuyết minh trang bị; 
(b) Các tài liệu cần thiết khác khi Đăng kiểm cho là cần thiết. 
10.2 Đường ống  
10.2.1 Quy định chung 
1 Cố định ống 
(1) Phải có phần ống dôi để bù hòa ảnh hưởng do dãn nở, co, biến dạng của vỏ 

tàu và chấn động. Độ dài nhịp được đỡ của ống phải thích hợp để tránh mọi quá tải; 
(2) Phải giảm đến mức tối thiểu số lượng mối nối ống tháo được. 
2 Bán kính uốn ống 
Bán kính cong của đường tâm ống ở chỗ bị uốn không được nhỏ hơn 2 lần 

đường kính ngoài của ống. 
3 Sự hoạt động của ống 
Phải bố trí các ống sao cho không ảnh hưởng đến sự hoạt động của thiết bị do 

đọng nước, không khí hoặc tổn thất áp suất trong các ống. 
4 Đường ống ở gần thiết bị điện  
Không đưa đường ống đến gần các thiết bị điện như máy phát, bảng điện, thiết 

bị điều khiển... Nếu không thể tránh được thì phải chú ý để không bố trí bích hoặc 
mối nối ở phía trên hoặc gần thiết bị điện, trừ khi đã có biện pháp phòng chống sự 
rò rỉ xuống thiết bị. 

5 Bảo vệ ống và phụ tùng 
(1) Phải bảo vệ thích hợp tất cả các ống, van, phụ tùng ống, cần van, tay vặn... 

đặt ở trong hầm hàng hoặc trên boong hở mà ở đó chúng có khả năng bị hư hỏng. 
Hộp bảo vệ phải dễ tháo được để kiểm tra; 

(2) Phải lưu ý thích đáng đến việc bảo vệ chống ăn mòn cho các ống bố trí ở 
nơi khó tới bảo dưỡng và kiểm tra. 
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6 Các van xả áp 
(1) Phải bảo vệ tất cả các đường ống có thể có áp suất bên trong vượt quá áp 

suất thiết kế bằng các van xả áp hoặc các thiết bị phòng quá áp khác; 
(2) Các đầu xả của các van xả áp hoặc thiết bị phòng quá áp phải được dẫn tới 

các nơi an toàn. 
7 Thiết bị đo áp suất và nhiệt độ 
(1) Phải đặt các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ ở những nơi cần thiết trên các hệ 

thống đường ống; 
(2) Các vòi hoặc van phải được lắp ở chân thiết bị đo áp suất để cách ly thiết bị 

đo khỏi đường ống bị tăng áp suất. 
8 Dấu hiệu phân biệt đường ống 
(1) Phải sơn bằng các màu riêng cho các ống đặt ở những nơi cần an toàn để 

tránh sử dụng sai; 
(2) Để đảm bảo an toàn trong sử dụng phải gắn thẻ ghi công dụng vào các van. 

Các van của hệ thống cứu hỏa phải được sơn màu đỏ; 
(3) Phải gắn thẻ tên vào các đầu hở của các ống thông hơi, ống đo và ống tràn. 
9 Vệ sinh hệ thống đường ống 
Phải làm sạch các hệ thống đường ống sau khi chế tạo hoặc lắp ráp trên tàu 

nếu thấy cần thiết. 
10.2.2 Nối và dùng chung ống 
1 Nối ống dầu với ống khác 
(1) Các ống dầu đốt phải độc lập hoàn toàn với các ống khác, trừ khi có các 

phương tiện ngăn ngừa trộn lẫn tình cờ với các chất lỏng khác trong khi hoạt động; 
(2) Các ống dầu bôi trơn phải độc lập hoàn toàn với các đường ống khác; 
(3) Các ống nước ngọt cấp cho nồi hơi hoặc nước ngọt sinh hoạt phải độc lập 

hoàn toàn với các ống khác để tránh nhiễm bẩn dầu hoặc nước chứa dầu; 
(4) Các ống dầu và các ống hâm trong các két sâu có thể được dùng để chứa 

hàng thông thường phải có khả năng tháo rời được hoặc có các thiết bị thích hợp 
như nắp bích hoặc ống cuộn. Các ống hút khô và ống nước dằn trong các két sâu 
này phải thỏa mãn các yêu cầu ở 10.5.1-10. 

2 Dùng chung các ống nước ngoài mạn và nước ngọt 
Các ống nước ngoài mạn và nước ngọt phải độc lập nhau trừ khi có biện pháp 

thích hợp tránh trộn lẫn tình cờ của nước ngọt với nước ngoài mạn. 
10.2.3 Ống xuyên vách  
Nơi ống xuyên qua vách kín nước, boong và tấm đỉnh, tấm đáy và các vách của 

két sâu và tấm đáy trong, phải có biện pháp đảm bảo kín nước cho các kết cấu. 
10.2.4 Mối nối trượt 
Không được dùng mối nối trượt ở các đường ống trong các hầm hàng và các 

khoang khó tới, trừ khi được Đăng kiểm chấp nhận. 
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10.2.5 Van trên vách ngăn 
1 Các van vặn hoặc van gạt, ví dụ như các van xả không phải là một phần của 

một hệ thống đường ống nào cả thì không được lắp trên vách chống va. 
2 Các ống xuyên qua vách chống va phải có van thích hợp thao tác được từ 

phía trên boong mạn khô và hộp van phải cố định chắc ở vách bên trong hầm mũi. 
Tuy nhiên có thể lắp van phía sau vách chống va với điều kiện là dễ đến gần được 
ở mọi điều kiện khai thác và nơi đặt van không phải là khoang chứa hàng. Khi đó có 
thể không cần có thiết bị điều khiển từ xa các van này. 

3 Các van như van xả không phải là một phần của bất cứ hệ thống đường ống 
nào, có thể lắp trên vách kín nước không phải là vách chống va, với điều kiện là dễ 
đến gần được vào mọi lúc cần kiểm tra. Phải thao tác được các van này từ phía 
trên boong chính và có chỉ báo đóng mở, trừ khi các van được bắt chắc vào vách 
trước hoặc vách sau phía trong buồng máy. 

4 Các phương tiện để điều khiển các van từ trên boong mạn khô hoặc trên 
boong chính phải được kết cấu sao cho trọng lượng của chúng không đè lên van.  

5 Ngăn ngừa đóng băng trong các ống 
Phải có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa việc đóng băng đối với các loại ống 

hút khô, thông hơi, ống đo, ống xả... đi qua hoặc đặt gần buồng lạnh, nơi có nguy 
cơ đóng băng mặt trong của ống.  

10.3 Van hút nước ngoài mạn và van xả mạn 
10.3.1 Nối ống hút nước ngoài mạn và các ống xả mạn 
Các ống lấy nước ngoài mạn vào và xả ra mạn phải được nối vào các van hoặc 

vòi theo đúng các yêu cầu ở 10.3.2-2 và -3. Tuy nhiên, đối với các đường ống xả từ vị 
trí bên trên boong mạn khô mà có đoạn ống dâng đến độ cao thích hợp trên boong 
mạn khô có chiều dày lớn để được miễn van một chiều phù hợp với quy định 10.4.1-4  
thì không cần phải áp dụng các quy định ở 10.3.2-3. 

10.3.2 Vị trí và kết cấu của các van hút nước ngoài mạn và xả mạn 
1 Các van hút nước ngoài mạn và xả mạn được lắp vào hộp van thông ngoài 

mạn ở mạn (là một phần kết cấu tàu) hoặc lắp vào đoạn ống nối vào tấm vỏ phải bố 
trí ở các vị trí dễ tới gần. 

2 Các van hoặc vòi quy định ở 10.3.2-1 phải được lắp thỏa mãn các yêu cầu 
sau đây: 

(1) Các van hoặc vòi phải được lắp vào các tấm ốp được hàn vào tấm vỏ hoặc 
vào hộp van thông ngoài mạn bằng các vít cấy. Các vít cấy này không được xuyên 
qua tấm vỏ và hộp van thông ngoài mạn; 

(2) Các van hoặc vòi phải được lắp bằng bu lông với đoạn ống lắp van được cố 
định chắc vào vỏ tàu. Trong trường hợp này, các đoạn ống lắp van phải có kết cấu 
cứng và càng ngắn càng tốt. 

3 Các cần van của các van hút nước ngoài mạn phải nhô lên cao hơn mặt sàn 
thấp, nơi dễ thao tác. Các van hút nước ngoài mạn dẫn động bằng cơ giới cũng 
phải dẫn động được bằng tay.  
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4 Các van xả mạn và vòi phải được trang bị các đầu nối đi qua tấm vỏ và các 
vòng bảo vệ nêu ở 10.3.2-5(1). Nhưng có thể không cần trang bị các đầu nối này 
nếu các phụ tùng được gắn vào các đệm lót hoặc đoạn ống lắp van tạo nên dạng 
đầu nối ở vùng tấm vỏ và vòng bảo vệ.  

5 Các van xả của nồi hơi và thiết bị bốc hơi phải thỏa mãn các yêu cầu (1) và (2) 
sau đây: 

(1) Các van xả của nồi hơi và thiết bị bốc hơi phải được lắp ở các vị trí dễ tiếp 
cận và phải có các vòng bảo vệ ở phía ngoài của tấm vỏ để chống ăn mòn; 

(2) Các tay vặn vòi không thể tháo ra được trừ khi vòi đang đóng và nếu dùng 
van, các vô lăng phải được giữ đúng vị trí trên cần van. 

10.3.3 Kết cấu của các cửa thông ngoài mạn 
Các cửa thông ngoài mạn phải có kết cấu đảm bảo không bị tắc hút do nút không khí. 
10.3.4 Mặt sàng của các cửa hút nước ngoài mạn 
1 Phải trang bị các mặt sàng cho các cửa lấy nước ngoài mạn vào. Diện tích 

thông qua các mặt sàng không được nhỏ hơn 2 lần tổng diện tích cửa vào của các 
van hút nước ngoài mạn. 

2 Phải có thiết bị để làm sạch các mặt sàng nêu ở 10.3.4-1 trên bằng hơi nước, 
không khí nén, nước... áp suất thấp. 

10.4 Các lỗ thoát nước và các lỗ xả vệ sinh 
10.4.1 Quy định chung  
1 Hệ thống ống thoát nước với số lượng và kích thước ống đủ cho việc tiêu 

nước có hiệu quả phải được trang bị ở tất cả các boong. Tuy nhiên, Đăng kiểm có 
thể cho phép miễn trừ các phương tiện thoát nước trong một khoang bất kỳ của một 
tàu hoặc một loại tàu nếu thỏa mãn điều kiện là kích thước hoặc sự phân khoang 
không ảnh hưởng đến an toàn của tàu. 

2 Các ống thoát từ các khoang dưới boong mạn khô hoặc bên trong thượng 
tầng, lầu kín trên boong mạn khô phải đưa thẳng tới các hố gom nước. Ngoài ra có 
thể đưa chúng ra mạn khi có các van thỏa mãn các yêu cầu sau: 

(1) Mỗi lỗ thoát độc lập phải có một van tự động một chiều có phương tiện đóng 
cưỡng bức từ trên boong mạn khô, hoặc là có một van tự động một chiều không có 
phương tiện đóng cưỡng bức và một van chặn điều khiển được từ trên boong mạn 
khô. Tuy nhiên, ở chỗ các ống thoát nước dẫn ra mạn qua tấm vỏ ở buồng máy có 
người trực, việc lắp với tấm vỏ một van đóng cưỡng bức điều khiển tại chỗ cùng với 
một van một chiều ở trong tàu cũng được chấp nhận. Các phương tiện để thao tác 
van cưỡng bức từ phía trên boong mạn khô phải dễ tiếp cận; 

(2) Nếu chiều cao từ đường nước chở hàng tới đầu ống thoát nước trong tàu 
lớn hơn 0,01Lf, thì ống thoát nước có thể có 2 van tự động một chiều không cần 
phương tiện đóng cưỡng bức để thay cho các van quy định ở (1). Trong trường hợp 
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này, van phía trong tàu phải đặt cao hơn đường nước chở hàng và luôn tiếp cận 
được để kiểm tra ở điều kiện khai thác. Nếu không thể đặt được van trong tàu ở 
trên đường nước trên thì có thể đặt thấp hơn với điều kiện một van chặn điều khiển 
tại chỗ được lắp đặt giữa hai van tự động một chiều; 

(3) Nếu chiều cao nêu ở (2) vượt quá 0,02Lf thay cho các van quy định ở (1) và (2) 
trên có thể chỉ dùng một van tự động một chiều không cần phương tiện đóng cưỡng 
bức, nếu được Đăng kiểm đồng ý.  

Trong đó: - Lf là chiều dài tàu để xác định mạn khô. 
3 Bất kể các yêu cầu ở 10.4.1-2, các ống thoát nước từ các khoang hàng kín 

trên boong mạn khô phải tuân theo các yêu cầu sau: 
(1) Nếu mạn khô của boong mạn khô bị ngập lúc tàu nghiêng quá 5o, phải có 

các ống thoát nước đưa thẳng ra mạn thỏa mãn các yêu cầu ở 10.4.1-2; 
(2) Nếu mạn khô của boong mạn khô bị ngập khi tàu nghiêng bằng hoặc nhỏ 

hơn 5o, các ống thoát nước phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
(a) Các ống thoát phải đưa thẳng tới các hố gom nước; 
(b) Ở khoang hàng kín được bảo vệ bởi hệ thống dập cháy bằng CO2, các ống 

thoát nước cho boong phải có phương tiện ngăn ngừa khí ngạt thoát ra. 
4 Bất kể các yêu cầu ở 10.4.1-2 có thể bố trí chỉ một van chặn cho các ống 

thoát mạn. Các ống này phải luôn luôn đóng trừ lúc tháo nước trong thời gian tàu 
hoạt động. Tuy nhiên, van chặn này phải đóng được từ một nơi dễ tiếp cận trong 
trời gian tàu hoạt động bằng một thiết bị đóng có chỉ báo. 

5 Các ống thoát nước xuất phát ở độ cao bất kỳ và xuyên qua tấm vỏ ở vị trí 
thấp hơn boong mạn khô 300 mm hoặc cao hơn đường nước chở hàng dưới 400 mm 
đối với tất cả các tàu khách và các tàu khác có ký hiệu cấp tàu là SI, SB đều phải có 
một van một chiều ở chỗ tấm vỏ đó. Van này, trừ khi được quy định riêng ở 10.4.1-2 
có thể không cần có với điều kiện là chiều dày của các ống thoát nước thỏa mãn 
các yêu cầu trong Bảng 3/9.6. 

10.4.2 Lỗ xả mạn chung 
Số lượng lỗ thoát nước, lỗ thoát vệ sinh và các lỗ tương tự khác ở tấm vỏ phải 

được giảm tới mức ít nhất bằng cách mỗi lỗ xả được dùng chung cho càng nhiều 
ống vệ sinh và các ống khác càng tốt, hoặc bằng bất cứ cách phù hợp nào khác. 
Tuy nhiên, các hệ thống xả ra mạn khác nhau không được nối với nhau, trừ khi 
được Đăng kiểm cho phép. 

10.4.3 Hệ thống xả vệ sinh 
Hệ thống vệ sinh phải thỏa mãn các yêu cầu ở 10.4.1 và 10.4.2. 
10.5 Hệ thống đường ống hút khô và dằn 
10.5.1 Quy định chung 
1 Phải có hệ thống hút khô đủ khả năng bơm hút khô cho một khoang kín nước 

bất kỳ, trừ các khoang luôn dùng để chở chất lỏng đã có đủ phương tiện bơm khác, 
ở điều kiện hoạt động của phương tiện. 
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2 Phải có hệ thống nước dằn đủ khả năng bơm nước dằn vào và hút ra khỏi bất 
kỳ két chứa nước dằn nào ở điều kiện hoạt động của phương tiện. 

3 Nếu hệ thống chữa cháy cố định bằng phun sương nước nhờ áp suất hoặc 
hệ thống chữa cháy cố định khác tạo ra nhiều nước hoặc khi có các phương tiện 
làm mát khoang hàng dưới boong chứa các hàng nguy hiểm bằng các vòi phun 
hoặc làm ngập khoang bằng nước, phải có hệ thống bơm đảm bảo xả được nước 
đó trực tiếp ra mạn. 

4 Phải có biện pháp thích hợp cho hệ thống hút khô để phòng tránh nước ngoài 
mạn tràn vào khoang kín nước và do vô ý nước đáy tàu tràn từ khoang này sang 
khoang khác. Để thỏa mãn được yêu cầu này, tất cả các hộp van phân phối nước 
đáy tàu và các van điều khiển bằng tay gắn với hệ thống hút khô phải đặt ở những 
nơi tiếp cận được trong các tình huống thông thường. Tất cả các van trong hộp van 
phân phối nước đáy tàu phải là van một chiều. 

5 Các ống hút khô cho các hầm hàng, buồng máy và hầm trục phải độc lập 
hoàn toàn với các ống không phải là ống hút khô. 

6 Các ống hút khô đi qua các két sâu chỉ dùng để dằn và các ống hút khô, dằn 
đi qua các két sâu không phải là két dằn phải dẫn qua một hầm ống kín dầu hoặc 
kín nước, hoặc phải có đủ chiều dày thỏa mãn các yêu cầu ở Bảng 3/9.6 và tất cả 
các mối nối phải được hàn. 

7 Các ống hút khô qua các két đáy đôi phải dẫn qua hầm kín dầu hoặc kín 
nước hoặc phải đủ chiều dày thỏa mãn các yêu cầu ở Bảng 3/9.6. 

8 Các ống hút khô đi qua các đáy đôi, các két mạn, các hầm chứa nước đáy tàu 
hoặc qua các khoang trống có thể bị hư hỏng do mắc cạn hoặc va chạm, phải có 
các van một chiều ở gần các đầu hút nước đáy tàu, hoặc phải có các van chặn 
đóng được từ các vị trí dễ tiếp cận. 

9 Hệ thống ống nước dằn phải có thiết bị dự phòng thích hợp như van một 
chiều hoặc van chặn luôn đóng trừ khi đang hút và xả dằn và phải có chỉ báo đóng 
mở để tránh do sơ suất nước ngoài mạn chảy vào két dằn hoặc chảy từ két dằn 
này sang két dằn khác. 

10 Khi một hầm hàng được chứa nước dằn xen kẽ với chứa hàng, phải có các 
trang bị thích hợp như bích tịt, ống cuộn ở trong hệ thống ống nước dằn để tránh do 
sơ suất nước ngoài mạn chảy vào qua các ống nước dằn khi đang chở hàng và ở 
trong hệ thống ống hút khô để tránh do sơ suất nước dằn qua các ống hút khô chảy 
vào khi đang chứa nước dằn. 

11 Nếu một két vừa để chứa dầu đốt vừa để chứa nước dằn, cần có trang bị thích 
hợp như bích tịt hoặc ống cuộn để ngăn sự pha trộn dầu đốt vào nước dằn trong ống 
dằn khi két đang chứa dầu đốt và trong ống dầu đốt khi két đang chứa nước dằn. 

10.5.2 Các thuật ngữ 
1 Đường ống hút khô chính là phần chính của đường ống hút khô nối vào các 

bơm hút khô được dẫn động cơ giới độc lập nêu ở 10.5.4-1 và nối vào nó tất cả các 
ống hút khô nhánh từ các đầu hút nêu ở 10.5.5 và từ 10.5.7-1 đến 10.5.7-4. 
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2 Đường ống hút khô nhánh là ống hút từ đầu hút của mỗi khoang nối vào 
đường ống hút khô chính. 

3 Ống hút khô trực tiếp là ống hút khô được nối trực tiếp với một bơm được dẫn 
động cơ giới độc lập nêu ở 10.5.4-1 và hoàn toàn tách biệt với các ống khác. 

4 Ống hút khô sự cố là ống hút khô được dùng trong trường hợp sự cố và được 
nối trực tiếp với một bơm được dẫn động cơ giới độc lập nêu ở 10.5.7-6(1). 

10.5.3 Kích thước của các ống hút khô 
1 Đường ống hút khô chính, các ống hút khô trực tiếp và ống nhánh từ các khoang 

kín nước phải có đường kính trong tính theo các công thức (1) và (2) dưới đây, hoặc 
phải là các ống tiêu chuẩn có đường kính trong gần nhất với đường kính tính được.  

(1) Với đường ống hút khô chính và các ống hút khô trực tiếp: 

 ( )d 1,5 L B D 25= + + , mm 

(2) Với các ống hút khô nhánh: 

( )d' 2,0 l B D 25= + + , mm 

Trong đó: 
d - đường kính trong của đường ống hút khô chính hoặc của các ống hút khô 

trực tiếp, mm; 
d' - đường kính trong của ống hút khô nhánh, mm; 
L, B, D - chiều dài, chiều rộng, chiều cao thiết kế của tàu, m. 
Tuy nhiên, đối với các tàu thỏa mãn yêu cầu 10.4.1-3(2), đại lượng “D” được 

xác định như sau: 
(a) Đối với các tàu có các khoang hàng kín kéo dài hết toàn bộ chiều dài tàu, 

“D” là chiều cao của tàu đo tới boong kề trên boong mạn khô m; 
(b) Đối với các tàu có khoang hàng kín không kéo hết toàn bộ chiều dài tàu, “D” 

là chiều cao của tàu cộng với l'xh/L, m; trong đó l', h tương ứng là chiều dài và 
chiều cao trung bình của các khoang hàng kín;  

l - chiều dài của khoang lớn nhất được các ống hút khô nhánh hút, m. 
2 Đường kính trong của đường ống hút khô chính không được nhỏ hơn bất cứ 

đường kính của ống hút khô nhánh nào tính theo công thức ở 10.5.3-1(2). 
3 Đường kính trong của các ống hút khô trực tiếp cũng phải thỏa mãn các yêu 

cầu ở 10.5.7-5. 
4 Khi các đầu hút khô ở phần trước và sau của hầm hàng thỏa mãn các yêu 

cầu ở 10.5.5-1, đường kính trong của ống hút khô nhánh ở phần trước có thể giảm 
tới 0,7 lần đường kính tính theo công thức ở 10.5.3-1(2). 

5 Khi các bơm hút khô trong khoang máy chỉ dùng riêng cho hút khô nước trong 
buồng máy, đường kính trong của đường kính hút khô chính và của các ống hút 
khô trực tiếp có thể giảm xuống tới trị số tính theo công thức sau: 
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( )( )d 2 2,0 l B D 25= + + , mm,  

Trong đó: 
l - chiều dài buồng máy, m; 
d, B, D -  như được nêu ở 10.5.3-1 trên. 
6 Đường kính trong của ống hút khô nhánh không được nhỏ hơn 40 mm, trừ khi 

hút khô cho một khoang nhỏ đường kính trong có thể giảm tới trị số được Đăng 
kiểm chấp thuận. 

7 Diện tích tiết diện trong của các ống hút khô nối hai ống hút khô nhánh hoặc 
nhiều hơn vào đường ống hút khô chính không được nhỏ hơn tổng diện tích tiết 
diện trong của hai ống hút khô nhánh lớn nhất nhưng không cần vượt quá diện tích 
tiết diện trong của đường ống hút khô chính tính theo công thức ở 10.5.3-1(1). 

8 Đường kính trong của các ống hút khô ở hầm mũi, hầm lái và hầm trục không 
được nhỏ hơn 35 mm. 

10.5.4 Bơm hút khô 
1 Số lượng bơm hút khô: 
(1) Tàu cấp VR-SB phải có ít nhất hai bơm hút khô độc lập được truyền động 

cơ giới, nối vào các ống hút khô chính. Tuy nhiên, đối với các tàu có chiều dài 
không quá 60 m, một trong các bơm có thể do động cơ chính lai. Đối với tàu có 
chiều dài dưới 20 m chỉ phải trang bị một bơm hút khô do động cơ chính lai và một 
bơm hút khô di động dự phòng trong trường hợp bơm do động cơ chính lai bị sự cố. 

(2) Tàu cấp VR-SI có tổng công suất máy chính từ 220 kW trở lên phải có ít 
nhất hai bơm hút khô độc lập được truyền động cơ giới, nối vào các ống hút khô 
chính. Tuy nhiên, đối với các tàu có chiều dài không quá 60 m, một trong các bơm 
có thể do động cơ chính lai. Đối với tàu có chiều dài dưới 20 m chỉ phải trang bị một 
bơm hút khô do động cơ chính lai.  

(3) Tàu cấp VR-SII phải có ít nhất một bơm hút khô do máy chính lai, đối với tàu 
có chiều dài lớn hơn 60 m phải trang bị một bơm hút khô do máy chính lai và một 
bơm hút khô độc lập truyền động cơ giới, nối vào các ống hút khô chính.  

(4) Đối với các tàu có chiều dài nhỏ hơn 12 m có thể trang bị các bơm chìm, 
truyền động điện, có kèm phao tự động bật nguồn khi có nước và ngắt nguồn khi 
cạn nước. Bơm được đặt ở từng khoang hút khô riêng biệt để hút khô trực tiếp cho 
các khoang này. Lưu lượng tối thiểu của bơm là 6 m3/h. Nguồn năng lượng phải 
đảm bảo cung cấp cho bơm làm việc liên tục không ít hơn hai giờ. 

(5) Nếu trên tàu có trang bị các bơm nước dằn, bơm vệ sinh và bơm dùng 
chung được dẫn động cơ giới độc lập có thể dùng làm các bơm hút khô độc lập, 
dẫn động bằng cơ giới với điều kiện là chúng được nối thích hợp vào đường ống 
hút khô chính; 

Một trong các bơm hút khô độc lập được truyền động cơ giới quy định ở (1), 
(2), (3) có thể được thay bằng một bơm phụt nối với một bơm nước ngoài mạn 
không phải là bơm hút khô nếu được Đăng kiểm chấp nhận. Trong trường hợp này 
sản lượng của bơm phụt phải thỏa mãn yêu cầu ở -2. 
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2 Sản lượng của bơm hút khô  
(1) Mỗi bơm quy định ở -1 phải có khả năng hút được một lượng nước không nhỏ 

hơn trị số tính theo công thức dưới đây qua đường ống hút khô chính nêu ở 10.5.3: 
Q = 5,66d2 × 10-3 

Trong đó: 
Q - sản lượng quy định, m3/h; 
d - đường kính trong của đường ống hút khô chính quy định ở 10.5.3, mm. 
(2) Đối với tàu không phải là tàu khách có chiều dài không quá 30 m thì sản 

lượng của bơm hút khô có thể được xác định theo công thức sau: 
  Q = 3,45d2 × 10-3  

Trong đó: Q - (m3/h), d (mm) - giống như quy định ở (1) trên đây. 
(3) Đối với tàu không có động cơ hoạt động cố định có thiết bị năng lượng hoặc 

được cung cấp điện từ bờ hoặc tàu khác, phải có một bơm di động được truyền 
động cơ giới và một bơm tay có sản lượng ít nhất là 3,5 m3/h; 

(4) Đối với tàu không có động cơ khi hoạt động không cần thuyền viên thì việc 
hút khô có thể được tiến hành nhờ hệ thống hút khô của tàu kéo, tàu đẩy hoặc tàu 
phục vụ ở cảng; 

(5) Đối với tàu không có động cơ hoạt động cố định không có thiết bị năng 
lượng, phải có bơm tay hút khô kiểu pít tông hoặc bơm hút khô di động truyền động 
cơ giới độc lập, sản lượng của bơm này được xác định theo bảng sau: 

0,8L x B x D, m3 Lưu lượng, m3/h 

Đến 50 4 
Từ 51 đến 200 6 
Từ 201 trở lên 8 

L, B, D là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của tàu như quy định ở 10.5.3-1. 
(6) Đối với tàu không có động cơ hoạt động cố định có trọng tải toàn phần từ 

1000 tấn trở lên hoặc có chiều dài thiết kế lớn hơn 60 m thì phải có một bơm di 
động được truyền động cơ giới và một bơm tay có sản lượng ít nhất là 3,5 m3/h; 

(7) Nếu sản lượng của một trong các bơm này nhỏ hơn quy định thì có thể bổ 
sung lượng thiếu hụt bằng sản lượng dư của một bơm khác. 

3 Kiểu bơm hút khô 
(1) Tất cả các bơm hút khô độc lập được truyền động cơ giới quy định ở 10.5.4-1 

phải là loại tự hút hoặc tương đương và phải bố trí thích hợp để khi sử dụng có thể 
hoạt động được ngay; 

(2) Bơm tay phải đảm bảo độ cao hút trong điều kiện bơm được bố trí cao hơn 
boong mạn khô. 
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4 Nối các bơm hút khô và các ống hút 
Tất cả các bơm được truyền động cơ giới quy định ở 10.5.4-1 phải được bố trí 

để hút khô nước đáy tàu ra khỏi tất cả các hầm hàng, buồng máy và hầm trục (nếu 
có). Tuy nhiên, nếu một bơm phụt chỉ dùng riêng cho hút khô trong một hầm hàng thì 
đường ống hút khô hầm này không cần nối với các bơm hút khô quy định ở 10.5.4-1. 
Trong trường hợp này bơm phụt phải bố trí sao cho được dẫn động bởi hai bơm trở 
lên. Lưu lượng của bơm nước ngoài mạn dùng dẫn động cho bơm phụt, lưu lượng 
của bơm phụt, đuờng kính trong của ống hút phải được Đăng kiểm thẩm định. 

10.5.5 Bố trí đầu hút trong các hầm hàng 
1 Ở các tàu chỉ có một hầm hàng với chiều dài quá 33 m thì các đầu hút phải 

được bố trí thích hợp ở nửa phía sau và ở nửa phía trước theo chiều dài hầm hàng. 
2 Nếu sàn đáy trong của sàn đáy đôi kéo dài tới hai mạn tàu, thì phải đặt các 

đầu hút trong các hố gom nước ở cả hai bên hông; và nếu sàn cao có độ khum 
ngược lại còn phải đặt đầu hút ở đường tâm tàu. 

3 Khi đặt tấm lót kín ở trên nước đáy tàu của hầm hàng, phải bố trí sao cho 
nước ở các phần của hầm hàng có thể chảy đến được các đầu hút. 

10.5.6 Hút khô các két mút mũi, két mút đuôi và hầm xích 
1 Có thể dùng bơm phụt hoặc bơm tay để hút khô các két mút mũi, két mút đuôi 

và các hầm xích. Các bơm phụt và bơm tay này phải hoạt động được bất kỳ lúc nào 
từ vị trí dễ đến ở trên đường nước chở hàng. 

2 Đường ống hút đi qua vách chống va phải thỏa mãn các yêu cầu ở 10.2.5-2. 
10.5.7 Bố trí đầu hút khô trong buồng máy 
1 Trong buồng máy không có đáy đôi phải có ít nhất hai đầu hút ở gần đường 

tâm tàu. Một đầu cho ống hút khô nhánh và đầu kia cho ống hút khô trực tiếp. Nếu 
độ nghiêng của sàn nhỏ hơn 5o phải có thêm các đầu hút ở hai bên hông tàu. 

2 Nếu đáy đôi trong buồng máy tạo thêm các rãnh nước ở hai bên hông tàu, 
phải có một ống hút khô nhánh và một ống hút khô trực tiếp cho mỗi bên hông tàu. 

3 Khi sàn đáy đôi kéo dài tới hai mạn tàu phải tạo các hố gom nước ở cả hai 
bên hông tàu và phải có một ống hút nhánh và một ống hút trực tiếp cho mỗi hố 
gom nước. 

4 Khi buồng máy có các vách kín nước cách ly với khoang nồi hơi và buồng 
máy phụ thì phải bố trí các ống hút khô trong khoang nồi hơi và buồng máy phụ để 
thỏa mãn các yêu cầu ở 10.5.7-1 cho trường hợp không có đáy đôi và phải thỏa 
mãn các yêu cầu ở 10.5.7-2 và 10.5.7-3 khi có đáy đôi. Cho phép chỉ cần một ống 
hút khô trực tiếp cho trường hợp có đáy đôi.  

5 Các ống hút khô trực tiếp phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
(1) Đường kính trong của ống hút khô trực tiếp không được nhỏ hơn trị số tính 

theo công thức ở 10.5.3-1(1). Khi ở mỗi mạn buồng máy có một ống hút khô trực 
tiếp thỏa mãn các yêu cầu ở 10.5.7-2 hoặc 10.5.7-3, đường kính trong của một 
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trong các ống hút có thể giảm tới trị số theo công thức ở 10.5.3-1(2). Trong trường 
hợp này phải đặt ống có đường kính đã giảm ở cùng phía với các ống hút khô sự 
cố nêu ở 10.5.7-6; 

(2) Nếu các khoang có kích thước nhỏ thì không cần thỏa mãn các yêu cầu 
ở 10.5.7-5 (1) và có thể giảm thích đáng đường kính trong của các ống hút khô trực tiếp. 

6 Ống hút khô sự cố cho các tàu có máy chính là động cơ đi-ê-den phải thỏa 
mãn các yêu cầu sau: 

(1) Phải lắp một ống hút khô sự cố với van chặn một chiều có tay quay dễ điều 
khiển từ sàn buồng máy vào bơm làm mát chính và ống hút phải được dẫn đến độ cao 
thích hợp trong buồng máy để hút khô được nước đáy tàu trong trường hợp sự cố. 
Đường kính trong của ống hút này phải bằng đường kính trong của ống hút của bơm; 

(2) Nếu bơm làm mát chính không đáp ứng được việc hút khô, có thể nối ống hút 
khô sự cố với bơm thay cho bơm làm mát chính được dẫn động bằng điện lớn nhất 
có trong buồng máy nhưng không phải là bơm hút khô nêu ở 10.5.4-1. Đường kính 
trong của ống hút khô này phải bằng đường kính ống hút của bơm; 

(3) Nếu bơm quy định ở 10.5.7-6(1) và 10.5.7-6(2) là loại tự hút, thì có thể bỏ 
ống hút khô trực tiếp ở cùng mạn tàu với ống hút khô sự cố. 

10.5.8 Các hố gom nước đáy tàu 
1 Chiều sâu của hố gom nước trong đáy đôi và chiều cao giữa tấm đáy trong và 

đáy của hố phải cố gắng để chiều sâu của nó không được lớn hơn một nửa chiều 
cao đáy đôi và đáy hố phải cách tấm bao đáy không nhỏ hơn 300 mm. 

2 Thể tích của mỗi hố gom nước không được nhỏ hơn 0,15 m3. 
3 Có thể thay các hố bằng các điểm gom nước bằng thép có thể tích thích hợp 

khi khoang phải hút khô nhỏ và không thể bố trí được các hố gom nước có thể tích 
quy định ở 10.5.8-2. 

10.5.9 Các hộp xả cặn và các hộp lưới lọc 
1 Trừ các ống hút khô sự cố trong buồng máy và trong hầm trục, các ống hút 

khô phải có các hộp xả cặn. Các hộp này phải dễ tới được từ sàn buồng máy, có 
nắp dễ đóng mở và phải nối các ống thẳng phía sau của các hố gom nước vào phía 
nạp của hộp xả cặn. 

2 Các đầu hút trong các khoang hầm hàng phải có các hộp lưới lọc có lỗ với 
đường kính không lớn hơn 10 mm trừ khi được Đăng kiểm cho phép. Hộp lưới lọc 
phải có diện tích thông của các lỗ không nhỏ hơn 3 lần diện tích thông của các ống 
hút và không cần tháo bất kỳ mối nối nào của các ống hút cũng làm vệ sinh được. 

10.5.10 Hệ thống hút khô và dằn của tàu cấp VR-SB 
1 Hệ thống hút khô và dằn của tàu cấp VR-SB phải thỏa mãn các yêu cầu nêu 

từ 10.5-1 đến 10.5-9 của chương này và các yêu cầu từ -2, đến -6 dưới đây. 
2 Đường kính ống hút khô và dằn được tính theo các công thức dưới đây: 
(1) Với ống hút khô chính và hút khô trực tiếp: 

 d = 1,68 ( ) 25DBL ++ , mm 
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(2) Với ống hút khô nhánh: 
 d’ = 2,15 ( ) 25DBl ++ , mm 

trong đó: 
 d; d’ - các đường kính trong của ống, mm; 
 L, B, D - chiều dài, chiều rộng, chiều cao thiết kế của tàu, m; 
 l - chiều dài của khoang do các ống nhánh hút, m. 
3 Khi bơm hút khô đặt trong buồng máy và chỉ dùng riêng cho việc hút khô 

buồng máy thì đường kính trong của ống hút chính và trực tiếp có thể giảm xuống 
tới trị số tính theo công thức sau: 

d = 2 (2,15 )DB(l +  + 25), mm 
 trong đó: 
 l - chiều dài buồng máy, m; 
 d, B, D -  như nêu ở -1 trên. 
4 Đường kính trong của ống hút khô nhánh không được nhỏ hơn 50 mm, trừ khi 

hút khô cho một khoang nhỏ, đường kính trong của ống hút có thể giảm tới trị số 40 
mm nếu được Đăng kiểm chấp nhận. 

5 Đường kính trong của các ống hút khô ở két mút mũi, mút đuôi và hầm trục 
không được nhỏ hơn 65 mm, trừ các tàu có chiều dài dưới 60 m thì có thể giảm tới 
50 mm, hoặc bằng đường kính ống hút của bơm tay sử dụng để hút khô. 

10.5.11 Hệ thống hút khô dằn của tàu cao tốc 
1 Hệ thống hút khô dằn của tàu cao tốc phải thỏa mãn các yêu cầu nêu từ 10.5-1 

đến 10.5-9 của chương này và các yêu cầu nêu ở -2, -3, -4 dưới đây. Đối với hệ 
thống hút khô dằn khác với các quy định trên sẽ được Đăng kiểm xem xét trong 
từng trường hợp cụ thể.  

2 Đối với các tàu nhiều thân, chiều rộng “B” của thân tàu dùng để tính đường 
kính tối thiểu quy định của đường kính hút khô chính có thể là chiều rộng của một 
thân tàu tại đường nước thiết kế hoặc thấp hơn đường nước thiết kế, m. 

3 Đối với tàu nhiều thân mà mỗi thân có các bơm hút khô riêng thì các đường 
ống hút khô đó phải thỏa mãn các yêu cầu ở -1 và -2 trên. Ngoài ra, tổng sản lượng 
“Q” của các bơm hút khô cho từng thân không được nhỏ hơn 2,4 lần sản lượng quy 
định của bơm được yêu cầu ở -1 và -2 trên. 

4 Bất kể các yêu cầu ở -1 và -3 trên đây, nếu Đăng kiểm chấp nhận sau khi 
xem xét diện tích buồng máy thì có thể bố trí ít nhất hai miệng hút khô ở gần tâm 
tàu. Trong trường hợp này, tối thiểu một miệng hút phải được nối vào đường ống 
hút khô trực tiếp, còn miệng hút khác có thể nối vào ống hút khô nhánh. 

10.6 Ống thông hơi 
10.6.1 Quy định chung 
1 Tất cả các két và các khoang cách ly cũng như các hộp van thông ngoài mạn 

phải có ống thông hơi đủ tiết diện ngang cho phép dễ dàng thông hơi từ mọi phần 
của các két và khoang cách ly. Ống thông hơi của các hộp van thông ngoài mạn 
phải có van chặn lắp trực tiếp trên hộp van. 
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2 Các két có tấm nóc có chiều dài hoặc rộng từ 7 m trở lên phải có từ hai ống 
trở lên ở các khoảng cách thích hợp. Các két có tấm nóc nghiêng chỉ cần có một 
ống thông hơi đặt ở phần cao nhất của tấm nóc. 

3 Các két hoặc các khoang cách ly có hình dạng phức tạp sẽ được xem xét 
riêng về số lượng và vị trí các ống thông hơi.  

4 Phải bố trí các ống thông hơi sao cho có thể tự xả nước. 
10.6.2 Các đầu hở của các ống thông hơi 
1 Tùy theo loại và công dụng của các két, vị trí các đầu hở của các ống thông 

hơi phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (4) sau đây: 
(1) Phải dẫn lên trên boong chính các ống thông hơi cho các két và khoang cách ly 

sau đây: 
(a) Các két đáy đôi; 
(b) Các két có thể bị nước ngoài mạn chảy ngược lên; 
(c)  Các khoang cách ly. 
(2) Phải đưa các ống thông hơi cho các két và khoang cách ly sau lên boong hở: 
(a) Các két dầu đốt; 
(b) Các két dầu hàng; 
(c)  Các két dầu nhờn được hâm nóng và các két dầu thủy lực; 
(d) Các két có thể được nạp bằng bơm (chỉ các két ở ngoài khoang máy và 

không có ống tràn); 
(e) Khoang cách ly kề với các két dầu đốt và các két dầu hàng. 
(3) Các ống thông hơi cho các két có thể được nạp bằng bơm phải được dẫn tới 

một vị trí an toàn, tránh thiết bị bị hỏng do chất lỏng tràn từ két trong quá trình nạp; 
(4) Phải đưa ống thông hơi của các két chứa chất lỏng dễ cháy tới một vị trí an 

toàn, nơi không có khả năng cháy hơi dầu hoặc khí thoát ra từ các đầu hở khi két 
đang được nạp. 

 2 Phải trang bị các phương tiện cố định đóng các lỗ của ống thông hơi dẫn lên 
boong hở để ngăn nước ngoài mạn vào trong tàu khi thời tiết xấu cho các tàu khách 
mang cấp VR-SI và VR-SB. Phương tiện đóng phải là loại tự động trên tàu cao tốc 
và ở nơi khó thao tác trên các tàu chở gỗ trên boong hở. 

 3 Đầu hở của các ống thông hơi của các két dầu đốt và dầu hàng phải có lưới 
chặn lửa bằng sợi chống ăn mòn, dễ vệ sinh, dễ tháo và có diện tích thông qua lưới 
không nhỏ hơn diện tích mặt cắt ngang cần thiết của ống thông hơi. 

10.6.3 Kích thước của các ống thông hơi 
Kích thước của các ống thông hơi phải như sau: 
(1) Tổng diện tích tiết diện của các ống thông hơi cho các két có thể nạp bằng 

bơm không được nhỏ hơn 1,25 lần tổng diện tích tiết diện của các ống nạp. Có thể 
giảm đường kính của ống thông hơi xuống 40 mm khi két có ống tràn quy định ở 10.7; 



 
 CÔNG BÁO/Số 1269 + 1270/Ngày 28-12-2016 95 
 

(2) Phải có biện pháp an toàn tránh tạo ra chân không khi két được bơm ra; 
(3) Đường kính trong của các ống thông hơi cho các két hoặc khoang cách ly 

liền vỏ không được nhỏ hơn 40 mm. 
10.6.4 Chiều cao của các ống thông hơi 
Khi các ống thông hơi kéo dài lên quá boong mạn khô hoặc boong thượng tầng, 

các phần nhô lên của các ống phải có kết cấu vững chắc. Chiều cao ống từ bề mặt 
trên của boong tới điểm nước có thể vào, ít nhất phải bằng: 

(1) 300 mm - đối với tàu có cấp VR-SI và tàu khách; 
(2) 250 mm - đối với tàu có cấp VR-SII; 
(3) 600 mm - ở boong mạn khô của tàu có cấp VR-SB; 
(4) 380 mm - ở thượng tầng của tàu có cấp VR-SB; 
(5) 760 mm - ở boong mạn khô của tàu cao tốc; 
(6) 450 mm - ở thượng tầng của tàu cao tốc. 
Nếu các chiều cao này gây trở ngại cho hoạt động của tàu, có thể giảm chiều 

cao tới giá trị được Đăng kiểm chấp nhận. 
10.7 Ống tràn  
10.7.1 Quy định chung 
1 Phải trang bị các ống tràn cho các két được nạp bằng bơm thuộc một trong 

các loại sau: 
(1) Khi diện tích tiết diện của các ống thông hơi không thỏa mãn các yêu cầu ở 

10.6.3(1); 
(2) Khi có một lỗ khoét ở phía dưới các đầu hở của các ống thông hơi của két; 
(3) Các két dầu đốt trực nhật. 
2 Phải đưa các ống tràn không phải của các két dầu đốt, dầu bôi trơn và các 

dầu dễ cháy khác ra ngoài trời hay tới các vị trí thích hợp cho việc xử lý tràn. 
10.7.2 Kích thước các ống tràn 
Diện tích tiết diện toàn bộ các ống tràn nêu ở 10.7.1-1 không được nhỏ hơn 1,25 lần 

diện tích tiết diện toàn bộ các ống nạp. 
10.7.3 Các ống tràn cho các két dầu đốt, dầu bôi trơn và các dầu dễ cháy khác  
1 Các ống tràn phải được dẫn tới các két tràn có dung tích thích hợp hoặc tới 

một két chứa có thể tích đủ chứa dầu tràn. 
2 Các ống tràn phải có kính quan sát ở các vị trí dễ thấy trên các ống thẳng 

đứng, trừ khi đã trang bị một thiết bị báo động cho trường hợp mức dầu tăng đến 
điểm định trước trong két. 

10.7.4 Các phương tiện ngăn ngừa dòng tràn ngược  
1 Phải trang bị các phương tiện thích hợp trên các ống tràn để ngay cả khi một 

két nào đó bị ngập, các két khác cũng không bị ngập do nước ngoài mạn vào qua 
các ống tràn. 
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2 Phải kéo dài các ống tràn xả qua mạn tàu lên quá đường nước chở hàng và 
phải có các van một chiều trên các mạn tàu. Khi không thể kéo các ống tràn lên quá 
boong mạn khô thì phải có các phương tiện phụ để ngăn có hiệu quả nước ngoài 
mạn vào trong tàu. 

10.8 Ống đo 
10.8.1 Quy định chung 
Phải có ống đo hoặc thiết bị chỉ báo mức chất lỏng cho tất cả các két, khoang 

cách ly và các vùng khó tiếp cận. 
10.8.2 Đầu trên của ống đo 
1 Phải đưa các ống đo tới các vị trí tiếp cận được vào bất cứ lúc nào ở trên 

boong chính và phải có phương tiện đóng có hiệu quả ở đầu trên của các ống đo. 
Tuy nhiên, có thể dẫn các ống đo tới các vị trí dễ đến gần từ sàn khoang máy, với 
điều kiện là phải có các phương tiện đóng sau đây tùy theo các loại két: 

(1) Các ống đo cho các két dầu đốt  
(a) Các thiết bị khóa tự đóng trên các phần kết thúc của ống đo; 
(b) Vòi kiểm tra có đường kính nhỏ đặt dưới thiết bị khóa để chắc chắn rằng 

không rò nhiên liệu trước khi mở khóa; 
(c)  Các phương tiện để đảm bảo bất cứ nhiên liệu rò nào qua vòi kiểm tra 

không gây nguy cơ cháy. 
(2) Các ống đo cho các két dầu bôi trơn và các két dầu dễ cháy khác phải có 

các van thông và vòi tự đóng; 
(3) Các ống đo cho các két không phải là két nêu ở (1), (2) và các khoang 

cách ly: phải có các van thông, vòi hoặc các nắp chụp có ren gắn vào đường ống 
bằng xích.  

2 Các đầu trên của các ống đo cho các két dầu đốt, dầu bôi trơn và các loại dầu 
dễ cháy khác không được kết thúc ở các buồng ở và kề với các thiết bị điện, nồi hơi 
và các bề mặt bị nung nóng khác. 

10.8.3 Kết cấu các ống đo 
1 Các ống đo phải thật thẳng, nếu cong thì độ cong phải đủ lớn. 
2 Phải lắp các tấm có kích thước thích hợp và đủ dày vào tấm đáy dưới các 

ống đo có đầu hở để phòng hỏng tấm đáy khi va đập với thước đo. Nếu dùng các 
ống đo kín đầu, các nút kín ở các đầu phải có kết cấu chắc chắn. 

3 Đường kính trong của các ống đo không được nhỏ hơn 32 mm.  
10.8.4 Kết cấu của các dụng cụ chỉ báo mức chất lỏng 
1 Mỗi dụng cụ chỉ báo mức chất lỏng quy định ở 10.8.1 phải là kiểu được Đăng 

kiểm thẩm định. Tuy nhiên, khi dụng cụ chỉ báo mức chất lỏng thỏa mãn một tiêu 
chuẩn Đăng kiểm đã duyệt hoặc có chứng chỉ được Đăng kiểm chấp nhận thì 
không cần áp dụng các yêu cầu này. 
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2 Thiết bị chỉ báo mức chất lỏng bằng kính của các két nhiên liệu, két dầu bôi 
trơn và các két chở chất lỏng dễ cháy khác phải thỏa mãn các yêu cầu (1) đến (2) 
dưới đây: 

(1) Kính dùng cho thiết bị chỉ báo mức chất lỏng phải là kiểu phẳng, chịu nhiệt 
và được bảo vệ tránh các hư hỏng cơ học; 

(2) Các van hoặc vòi ở các đầu dưới của các thiết bị có kính phải có các 
phương tiện tự đóng. 

10.9 Hệ thống dầu đốt 
10.9.1 Quy định chung 
1 Giới hạn sử dụng đối với dầu đốt phải thỏa mãn các yêu cầu ở 1.3.3 của Phần 3 này. 
2 Không được hâm nóng dầu đốt tới nhiệt độ thấp hơn điểm chớp cháy 10oC 

của dầu đốt, trừ khi được Đăng kiểm xem xét riêng. 
3 Các khoang có bố trí các hệ thống đốt dầu đốt, các két dầu lắng và két dầu 

trực nhật, thiết bị phân ly dầu phải được bố trí ở những nơi dễ tiếp cận và phải 
được thông gió tốt. 

4 Hệ thống dầu đốt trong buồng máy chính và buồng nồi hơi phải được xem xét 
cẩn thận để dễ bảo dưỡng và kiểm tra. Phải chú ý đề phòng rò lọt dầu để không 
gây hỏa hoạn và dễ phát hiện khi có rò lọt. Phải có khả năng thao tác được tất cả 
các van từ trên sàn. 

5 Phải bố trí các van và các phụ tùng nối khác trên các két dầu đốt ở các vị trí 
an toàn tránh các hư hỏng từ bên ngoài. 

6 Phải có các van chặn ở cả phía hút và đẩy của các bơm dầu đốt. 
7 Nếu có van xả áp ở phía đẩy của bơm dầu đốt, thì phải bố trí để dầu xả ra có 

thể đưa về cửa hút của bơm. 
8 Các van và phụ tùng ống với nhiệt độ thiết kế trên 60oC và áp suất thiết kế 

trên 1,0 MPa phải thích hợp với áp suất không nhỏ hơn 1,6 MPa. Các van và phụ 
tùng ống dùng cho hệ thống vận chuyển dầu đốt, hệ thống ống nạp dầu đốt và các 
hệ thống ống dầu đốt áp suất thấp khác phải thích hợp đối với áp suất không nhỏ 
hơn 0,5 MPa. 

9 Các mối nối ren dùng để nối các ống phun dầu đốt của động cơ đi-ê-den 
hoặc các ống của hệ thống đốt của nồi hơi phải có kết cấu cứng và có vòng đệm 
kim loại kín dầu. 

10.9.2 Ống nạp dầu đốt 
1 Các ống nạp dầu đốt từ ngoài tàu phải là loại chuyên dùng. Phải cố gắng đưa 

các đầu hở của các ống này lên trên các boong và các đầu này phải có các nắp cứng. 
2 Nếu các ống nạp dầu đốt không được đặt ở trên hoặc ở gần đỉnh các két dầu 

đốt, thì cần phải đặt van một chiều sát với két hoặc phải có van hoặc vòi có phương 
tiện đóng từ xa nêu ở 10.9.3. 



 
98 CÔNG BÁO/Số 1269 + 1270/Ngày 28-12-2016 
  

3 Bất kể các yêu cầu ở 10.9.2-1, khi các ống nạp dầu đốt được nối với các ống 
hút thì phải có các van chặn trên đường ống nạp. Phải có thêm các van chặn nếu 
các két nằm ở vị trí cao hơn đáy đôi và dầu đốt có thể vào các két dầu đốt khác qua 
các ống nạp và tràn từ các lỗ khoét của các ống đo... 

10.9.3 Các van của các ống hút két 
1 Các ống hút dầu đốt từ các két đặt cao hơn đáy đôi phải có các van chặn bắt 

chặt trực tiếp vào các vách két. 
2 Nếu các van nêu ở 10.9.3-1 ở vị trí thường mở thì chúng phải đóng được tại 

chỗ hoặc đóng được từ một vị trí an toàn bên ngoài buồng máy. Đối với tàu khách 
cao tốc, các van này phải đóng được tại chỗ và đóng được từ một vị trí an toàn bên 
ngoài buồng máy. 

3 Khi các van hoặc vòi của các két dầu sâu ở bên trong một hầm trục hoặc hầm 
ống hoặc một không gian tương tự thì phải có các van trên các két, nhưng trong 
trường hợp hỏa hoạn có thể điều khiển được nhờ một van phụ trên ống hoặc trên 
các ống nằm ngoài hầm hoặc không gian tương tự. Nếu van phụ đặt ở trong 
khoang máy thì phải cố gắng đặt thật gần vách và thao tác được từ vị trí bên ngoài 
khoang máy này. 

 4 Bất kể các yêu cầu ở 10.9.3-2 và 10.9.3-3, trong trường hợp các két rất nhỏ 
thì có thể xem xét để bỏ việc điều khiển từ xa. 

10.9.4 Bơm vận chuyển dầu đốt 
1 Trên các tàu dùng bơm được dẫn động cơ giới để nạp cho các két lắng và két 

trực nhật phải có ít nhất một bơm chuyển dầu độc lập được dẫn động cơ giới. Nếu có 
một bơm dầu đốt độc lập dẫn động cơ giới nào đó đa dụng sẵn sàng hoạt động như là 
một bơm chuyển dầu đốt thì có thể dùng bơm này làm bơm vận chuyển dầu đốt. 

2 Đối với tàu có lượng tiêu hao dầu đốt trong 20 giờ liên tục không quá 2000 kg 
thì chỉ cần đặt một bơm tay vận chuyển dầu đốt. 

10.9.5 Các khay hứng dầu rò rỉ và hệ thống xả nước  
1 Phải có khay hứng dầu rò rỉ đủ chiều cao đặt dưới các thiết bị liên quan với 

dầu đốt như động cơ đi-ê-den (trừ máy chính), các mỏ đốt, các bơm dầu đốt, các 
bộ lọc dầu đốt và các két dầu đốt như két lắng dầu đốt và két dầu đốt trực nhật. 
Khi không thể trang bị các khay kim loại hứng dầu rò rỉ thì phải làm các thành quây 
để giữ dầu rò rỉ lại. 

2 Các két lắng dầu đốt và các két trực nhật phải có các van xả nước đọng khỏi 
đáy két. 

3 Các van xả của các két dầu đốt phải là loại tự đóng. 
4 Các thiết bị xả nước phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
(1) Dầu trong các khay hứng hoặc trong các thành quây nêu ở 10.9.5-1 và 10.9.5-2 

và dầu xả ra từ các van xả lắp trên các két dầu đốt phải được đưa vào các két thải 
hoặc thiết bị phù hợp khác; 
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(2) Các két dầu đốt thải quy định trong 10.9.5-4(1) không được tạo thành một 
phần của hệ thống tràn; 

(3) Phải trang bị các thiết bị thích hợp để xử lý dầu đốt thải chứa trong các két 
dầu thải quy định ở 10.9.5-4(1). 

10.9.6 Hệ thống dầu đốt cho động cơ đi-ê-den  
1 Số lượng và sản lượng của các bơm cấp dầu đốt cho máy chính 
(1) Phải trang bị cho máy chính một bơm cấp dầu chính có đủ sản lượng để duy 

trì lượng cấp dầu đốt ở công suất liên tục lớn nhất của máy chính; 
(2) Đối với tàu thủy cao tốc phải có một bơm cấp dầu đốt chính có đủ sản lượng 

để duy trì lượng cấp dầu đốt ở công suất liên tục lớn nhất của máy chính và phải có 
một bơm cấp dầu đốt dự phòng đủ sản lượng để cấp dầu đốt ở điều kiện hoạt động 
bình thường. Các bơm này được nối với hệ thống để sẵn sàng hoạt động. Nếu tàu 
có từ hai máy chính trở lên, mỗi máy có sẵn một bơm cấp dầu đốt trong trường hợp 
một trong các máy chính hỏng, tàu vẫn có thể đảm bảo được hành trình thì có thể 
miễn bơm dầu đốt dự phòng. 

2 Các bộ lọc dầu đốt 
(1) Phải có các bộ lọc dầu trên đường ống cấp dầu đốt cho các động cơ đi-ê-den. 

Các bộ lọc cho động cơ đi-ê-den là máy chính phải có khả năng vệ sinh được mà 
không phải ngừng việc cấp dầu đã lọc; 

(2) Các bộ lọc dầu đốt nêu ở (1) trên phải có các van để giảm áp suất trước khi mở. 
10.9.7 Thiết bị đốt của nồi hơi 
1 Thiết bị đốt cho nồi hơi  
(1) Khi nồi hơi có thiết bị đốt kiểu phun nhiên liệu áp suất cao phải có hai tổ 

bơm và thiết bị hâm dầu. Mỗi tổ phải có khả năng cung cấp đủ lượng dầu để tạo hơi 
ở tốc độ sinh hơi lớn nhất ngay cả khi một tổ bị hỏng. Các bơm này phải được nối 
với nhau để sẵn sàng sử dụng; 

(2) Phải trang bị các bộ lọc ở phía hút và phía đẩy của bơm phun nhiên liệu. 
Các bộ lọc phải có khả năng làm vệ sinh được mà không phải ngừng việc cấp dầu 
đã lọc; 

(3) Khi cấp dầu đốt cho các vòi phun bằng trọng lực phải có các bộ lọc dầu đốt 
có thể vệ sinh được mà không cần phải ngừng cấp dầu đã lọc. 

 2 Đề phòng sự trộn lẫn dầu đốt vào các ống hơi nước và không khí nén.  
Khi tiến hành thu dầu thừa trong các mỏ đốt bằng hơi nước hoặc khí nén, phải 

có các phương tiện để ngăn sự trộn lẫn dầu vào hơi nước và khí nén. 
10.10 Hệ thống dầu bôi trơn và hệ thống dầu thủy lực 
10.10.1 Quy định chung 
1 Vị trí các khay hứng và thiết bị xả của hệ thống dầu bôi trơn phải thỏa mãn 

các yêu cầu 10.9.1 và 10.9.5. Việc bố trí các van cho các ống hút từ các két dầu bôi 
trơn trong khoang máy phải thỏa mãn các yêu cầu ở 10.9.3.  
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2 Vị trí các khay hứng dầu và thiết bị xả của các hệ thống dầu thủy lực phải 
thỏa mãn các yêu cầu ở 10.9.1; 10.9.5 (trong trường hợp này thay cho “dầu đốt” 
cần đọc là “dầu thủy lực”).  

10.10.2 Bơm dầu bôi trơn 
1 Số lượng và sản lượng của các bơm dầu bôi trơn cho máy chính, hệ trục 

chân vịt và thiết bị truyền động phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (3) dưới đây: 
(1) Tàu khách và tàu thủy cao tốc hoạt động vùng SB có một máy chính, phải 

có một bơm dầu bôi trơn chính đủ lưu lượng cung cấp dầu bôi trơn ở công suất liên 
tục lớn nhất của máy chính và phải có một bơm dầu bôi trơn dự phòng đủ lưu 
lượng cấp dầu ở điều kiện hoạt động bình thường. Các bơm này phải được nối với 
nhau và sẵn sàng hoạt động; 

(2) Nếu tàu nói ở (1) trên có từ hai máy chính trở lên và mỗi máy chính có sẵn 
một bơm dầu nhờn chính và nếu tàu có thể hoạt động bình thường ngay cả khi một 
trong các bơm dầu này không hoạt động thì không cần có bơm dự phòng. 

2 Hệ thống dẫn động bơm bôi trơn dự phòng và việc sử dụng bơm 
(1) Bơm dầu bôi trơn dự phòng phải có nguồn dẫn động độc lập; 
(2) Khi một bơm dầu bôi trơn nào đó được dẫn động cơ giới độc lập dùng cho 

mục đích khác có thể sử dụng như là một bơm dầu bôi trơn dự phòng thì có thể 
dùng bơm đó là bơm dự phòng. 

10.10.3 Các bộ lọc dầu bôi trơn 
1 Khi dùng hệ thống bôi trơn cưỡng bức (bao gồm cả việc cấp dầu bằng trọng 

lực từ két áp lực) để bôi trơn các máy thì phải trang bị các bộ lọc dầu bôi trơn. 
2 Các bộ lọc dùng trong hệ thống bôi trơn cho máy chính, thiết bị truyền động 

và chân vịt biến bước phải có khả năng làm vệ sinh được mà không phải ngừng 
cấp dầu bôi trơn đã được lọc. 

10.10.4 Các thiết bị lọc dầu bôi trơn 
Các hệ thống dầu bôi trơn phải có thiết bị lọc dầu bôi trơn như các máy lọc dầu 

bôi trơn hoặc các bầu lọc dầu bôi trơn. 
10.11 Hệ thống làm mát  
10.11.1 Bơm làm mát 
1 Số lượng và lưu lượng của bơm làm mát cho máy chính: 
(1) Trong hệ thống nước làm mát gián tiếp máy chính, các bơm làm mát phải có 

đủ lưu lượng để cung cấp ổn định nước làm mát ở công suất liên tục lớn nhất của 
máy chính, các bơm này có thể được truyền động độc lập hoặc được máy chính 
dẫn động, không cần có bơm dự phòng, song phải đảm bảo sự làm mát máy chính 
bằng nước ngoài tàu khi hỏng bơm nước ngọt làm mát; 

(2) Đối với tàu khách và tàu cao tốc có một máy chính hoạt động vùng SB, nếu 
không thể làm mát máy chính bằng nước ngoài tàu khi hỏng bơm nước ngọt làm 
mát thì phải có một bơm dự phòng được truyền động cơ giới độc lập. 
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(3) Khi tàu nói ở (2) trên có hai máy chính trở lên và mỗi máy có bơm làm mát 
riêng, đảm bảo cho tàu hoạt động ở tốc độ tối thiểu ngay cả khi một bơm không 
hoạt động thì không cần có bơm làm mát dự phòng. 

2 Việc sử dụng các bơm khác 
(1) Để làm bơm nước ngọt làm mát dự trữ có thể dùng bơm nước dằn và những 

bơm dùng chung khác, nếu chỉ dùng bơm nước sạch; 
(2) Ngoài các bơm nêu trên có thể sử dụng bơm hút khô làm bơm nước ngoài 

tàu làm mát dự phòng. 
3 Làm mát trực tiếp  
Đối với tàu hoạt động tuyến ven biển, nếu dùng nước biển để làm mát trực tiếp 

máy chính hoặc động cơ đi-ê-den lai máy phát điện hay máy phụ thì phải trang bị bộ 
lọc đặt giữa van hút và bơm làm mát nước biển. Có thể làm vệ sinh được bộ lọc mà 
không phải ngừng cấp nước làm mát. Khoang làm mát máy phải được lắp kẽm 
chống ăn mòn.  

10.11.2 Việc hút nước ngoài mạn 
Phải có thiết bị để dẫn nước ngoài mạn làm mát vào từ các van hút nước đặt 

trong hai hộp thông sông trở lên. 
10.11.3 Hệ thống làm mát cho động cơ đi-ê-den 
Khi dùng nước ngoài mạn để làm mát trực tiếp máy chính thì phải trang bị bộ 

lọc đặt giữa van hút nước ngoài mạn và bơm nước ngoài mạn làm mát. Nó có thể 
làm vệ sinh được mà không phải ngừng cấp nước đã lọc. 

10.12 Hệ thống đường ống không khí nén 
10.12.1 Bố trí máy nén khí và hệ thống xả áp 
1 Phải bố trí máy nén sao cho dầu vào không khí nén ít nhất. 
2 Mỗi máy nén phải có một van an toàn phòng áp suất tăng quá 10% áp suất 

làm việc lớn nhất trong các xi lanh. 
3 Khi các áo nước của bộ làm mát khí có thể bị quá áp nguy hiểm do rò không 

khí nén vào, phải có thiết bị xả áp thích hợp cho các áo nước này. 
10.12.2 Thiết bị an toàn và phụ tùng khác cho bình không khí nén 
Thiết bị an toàn và phụ tùng khác cho các bình không khí nén phải thỏa mãn 

các yêu cầu ở 8.8. 
10.12.3 Số lượng và tổng lưu lượng của các máy nén 
1 Khi máy chính được khởi động bằng không khí nén thì phải có ít nhất một 

máy nén khí và phải được bố trí sao cho có thể nạp được cho mỗi bình chứa khí. 
Khi máy chính của tàu khách cấp VR-SI, VR-SB được khởi động bằng không khí 
nén thì phải có hai máy nén khí trở lên và phải được bố trí sao cho có thể nạp được 
cho mỗi bình chứa khí. Tuy nhiên, khi các xy lanh của máy chính có van nạp không 
khí nén thì các van nạp này sẽ được coi tương đương với một máy nén khí được 
dẫn động bởi máy chính. 
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2 Một trong các máy nén quy định ở 10.12.3-1 phải được dẫn động bằng cơ giới. 
3 Tổng lưu lượng của các máy nén phải đủ để cấp khí từ áp suất khí trời vào các 

bình tới áp suất cần cho khởi động liên tục quy định ở 2.5.3-2 trong vòng một giờ. 
10.12.4 Đường ống không khí nén 
1 Phải có nút xả nước cho đường ống không khí nén có nước đọng bên trong các ống. 
2 Tất cả các đường ống xả dẫn vào các bình khí khởi động phải được dẫn 

thẳng từ máy nén khí khởi động. 
3 Các ống khí nén khởi động từ các bình khí tới máy chính hoặc các máy phụ 

phải hoàn toàn tách biệt với hệ thống xả của máy nén nêu ở 10.12.4-2. 
10.13 Hệ thống ống hơi nước và hệ thống ngưng tụ 
10.13.1 Các thiết bị xả nước 
Thiết bị xả nước phải được lắp ở vị trí thích hợp trong các ống hơi nước. 
10.13.2 Ống hơi qua hầm hàng 
Nói chung, ống hơi nước không được đi qua các hầm hàng, nhưng khi không 

thể tránh được sự bố trí như vậy, thì các ống hơi phải được cách nhiệt và bảo vệ 
bằng các tấm thép và tất cả các mối nối phải được hàn. 

10.13.3 Hệ thống ngưng tụ 
 Phải có bầu ngưng chính có hai bơm ngưng tụ được dẫn động bằng cơ giới 

độc lập và các thiết bị duy trì độ chân không trong các bầu ngưng với lưu lượng đáp 
ứng tốc độ ngưng tụ thiết kế lớn nhất tương ứng từ bầu ngưng chính. Có thể không 
trang bị các thiết bị này khi được Đăng kiểm coi là không cần thiết do xét đến kiểu 
của bầu ngưng chính. 

10.14 Hệ thống cấp nước cho nồi hơi 
10.14.1 Hệ thống cấp nước cho nồi hơi chính 
1 Phải có hai hệ thống cấp nước cho nồi hơi chính. Mỗi hệ thống có một van 

chặn, một van một chiều nêu ở 7.9.5-1 và một bơm cấp. Các hệ thống cấp nước 
này phải có khả năng cấp nước cho nồi hơi khi một hệ thống bị hỏng. 

2 Nồi hơi chính phải có hai bơm cấp nước có thể cấp đủ cho lượng bốc hơi lớn 
nhất dù bất cứ một bơm nào bị ngừng hoạt động. Các bơm này phải được nối vào 
để sẵn sàng sử dụng. 

3 Các bơm cấp nước nêu ở 10.14.1-2 phải được các động cơ độc lập dẫn động. 
4 Các hệ thống cấp nước phải có thiết bị điều chỉnh có khả năng tự động điều 

chỉnh lưu lượng nước cấp. 
5 Các bơm cấp không được dùng cho việc khác ngoài việc cấp nước cho nồi hơi. 
10.14.2 Hệ thống cấp nước cho nồi hơi phụ 
Các nồi hơi phụ quan trọng dùng để cấp hơi liên tục cho việc hâm nóng hàng phải 

có các hệ thống cấp nước phù hợp với yêu cầu ở 10.14.1. Không phải áp dụng các 
yêu cầu 10.14.1-1 và 10.14.1-2 nếu có các phương tiện khác bảo đảm cho tàu hành 
trình bình thường và hâm nóng hàng khi một hệ thống cấp nước bị ngừng làm việc. 
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10.14.3 Các ống qua két 
Các ống nước cấp cho nồi hơi không được đi qua các két chứa dầu hoặc không 

được để các ống dầu đi qua các két nước cấp cho nồi hơi. 
10.15 Đường ống khí thải  
10.15.1 Các ống khí thải của động cơ đi-ê-den  
1 Nói chung, không được nối các ống khí thải của hai động cơ đi-ê-den trở lên với 

nhau. Nếu các ống khí thải được nối vào một bộ giảm âm chung thì phải có phương 
tiện ngăn hiệu quả khí thải quay ngược về xy lanh của động cơ không hoạt động. 

2 Nếu hệ thống khí thải xả qua mạn gần đường nước thì phải bố trí sao cho 
tránh chảy ngược nước qua xy phông vào các xy lanh. 

3 Đối với tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở gỗ, tàu dầu và tàu phục vụ tàu dầu 
cho phép dẫn đường ống khí xả qua tấm mạn tàu với điều kiện miệng xả phải ở 
dưới đường nước không tải một khoảng không dưới 0,3 m. 

4 Không được nối ống khói của nồi hơi với hệ thống khí thải của động cơ đi-ê-den, 
trừ trường hợp có nồi hơi khí thải tận dụng nhiệt thải của động cơ đi-ê-den. 

5 Không nên dùng a-mi-ăng để làm chất cách nhiệt cho đường ống khí thải 
của động cơ. 

10.15.2 Các ống khí thải của nồi hơi 
Nếu lắp các bướm khí thải trong các ống khói nồi hơi thì độ mở của chúng 

không được giảm diện tích ống khói xuống quá 2/3 so với khi đóng. Các bướm phải 
khóa được ở vị trí mở bất kỳ và độ mở phải được chỉ rõ. 

10.16 Thử nghiệm 
10.16.1 Thử tại xưởng 
Các máy chính, máy phụ và đường ống sau khi được chế tạo phải qua thử 

nghiệm theo các yêu cầu ở 9.6. 
10.16.2 Thử sau khi lắp đặt trên tàu 
1 Các máy chính, máy phụ (trừ máy chuyên dùng...) phải qua thử hoạt động 

sau khi được lắp ráp trên tàu. Nhưng với máy đã qua thử nghiệm hoạt động nêu ở 
9.6.1-9, phương pháp thử trên tàu có thể thay đổi thích hợp nhưng phải được Đăng 
kiểm chấp nhận. 

2 Các hệ thống dầu đốt và các ống xoắn hâm nóng trong các két phải qua thử 
kín sau khi lắp, với áp suất là 1,5 lần áp suất thiết kế hoặc 0,4 MPa, lấy giá trị nào 
lớn hơn.  

 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 1271 + 1272) 




